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4+ మునము + 

ఏ భాషాధ్యయనమునకైననూ నిఘంటువు కల్చతరువు లాంటిది. హిందీ 

మన రాష్ట్ర భాష. ప్రజాదరణ పొంది దినదినాభివ్యద్ధి గాంచుతున్న హిందీకి ప్రతి 

ప్రాంతీయ భాషలోను నిఘంటువులుండుట అత్యవసరము, అనివార్యము 

కూడా. హింటి భాషాభ్యాసకులకు, విద్యార్థులకు తోడ్డడుటయే ప్రస్తుత హింటీ 

తెలుగు నిఘంటు నిర్మాణ ముఖ్యోద్దేశ్యం. 

విద్యార్ధులు ఆధునిక కవిత్వ పఠనంతోపాటు ప్రాచీన కవిత్వం కూడ 

పఠించవలసి యుంటుంది. కనుక గత 15 సంవత్సరాలుగా హిందీ లెక్టరర్గా 

నాకుగల అనుభవాన్ని పురస్కరించుకొని ఖడీబోలీ, శబ్దములకే కాకుండా 

ప్రాబీన కవితలోని అతిముఖ్యమైన ఉర్దూ, అరబీ, పారసీ, అవధి, రాజస్థానీ, 

బుందేల్ ఖండీ, వ్రజిభాషాది శబ్దములకు కూడా అర్థము అందివ్వబడినవి. 

హిందీ సాహిత్య క్షేత్రము మిక్కిలి వ్యాపకమైనది. రాష్ట్ర భాషయైన తదుపరి 

హిందీ ప్రాముఖ్యత మినుమిక్కిలిగా పెరిగినది. అనంతవ్మాప్తి జెందిన హిందీకి 
ప్రామాణికమైన హిందీ తెలుగు నిఘంటు రచన నిర్వహించటం అసాధారణమైన 
పని, 

ప్రస్తుత నిఘంటువును అత్ముత్తమముగాను, ప్రామాణికమైనదిగాను 
రచించుటకు శక్తికొలది యత్షించినాను. స్వల్హానుభవంతో యత్నించిన నా 

యీ కృషిలో దొసగులు దాొర్లుట సంభవమే. మిత్రులు వాటిని సూచించి తగు 

సలవాలిచ్చి తోడ్డడినయెడల రెండవ ముద్రణలో వాటిని సవరించయత్తించెదను. 

నిఘంటువును సర్వాంగ సుందరంగా ముద్రించిన శ్రీ శివాజీ ప్రెస్ 

వారికి ఫ్రూఫ్లు సరిచూచిన శ్రీ చంద్రశేఖర శాస్త్రిగారికి కూడా నా కృతజ్ఞతలు. 

మద్రాసు యిట్లు విధేయుడు 
వ్ 

ది. 6-5 - 1969 ఎెలగా రామకోటయ్య బౌదరి 
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ta (కాళి - ఇలా ఇగ! 

జ్యోతి హింది = తెలుగు కోష్ 

Jyothi Hindi - Telugu Dictionary 

af 
37, రాం గుర్తు; ఒడి ఆంకె; మార్కు 

. (దక్క; అంకము అక్షరము 

కాకా రం లెక్క(వాయువాడు; గణిత 
శాస్త్రజ్ఞుడు 

కణ, రాం ఆట లలో మధ్యవరి; 

Umpire 

anf, రాం గణిత శాస్త్రము; సంఖ్యా 

గణిత ము; Numerology 

ఆషా రాం రాతి ముక్క CEE 

కక ఇం కొకెంమ్ము 

ములుకు; రాతి ముక్కా 

CE రం (వ్రాయట; గుర్తు వేయుట; 

లెక్కి.ంచుట; ము[ద్రించుట 

ఇఇాన్గా గం గ్గం అంచనావేయుట; గుర్తు 

"పెట్టుట; లెక్కించుట 0 fo 

గురుతు వేయబడుట; లెక్కింపబడుట 

ఖోజాగా రాం లేబులు; తపాలాబిళ్ల మొ 

నవి 

బాణష్మ 

Hera 
raqife, శాం ఒడి; ఆలింగ 

emf, } నము; దాది 
కశక, భాగ్గిం దాది; ఆలింగనము 
ఇక్ళాగ్గాళా రం ఆలింగనము; శోభ 
ఇఇాగా?నాఖాగ ఇం చిన్నమాల; ఆలింగ 

నము; కంఠాభరణము 

Fm, రం అంకురము; రాతిముక్క 

Fm ఇ రాతిముక ౫; కంకర ఇఖాళళి | గో రా 
tmnt, To 

స్థలము; కుడి 

Fm, గం గ్యాం కౌగిలించుకొనుట 

Far, లగ్గం ఓడీ గ 

ఇఖగ్యా? శాగ్గిం గణీతశాస్త్రము 

కోక భాగం ఉజ్ఞాయింపు; అంచనా 
FIT, ఇం₹్ 0 మూల్యము నిర్ణయిం 

చుట అంచనా వేయించుట్క వరీకీంవ 

జేయుట 

ఆలింగనము వక్ష 



374 aff 

తోకా[ఇ, రం ఉజ్ణాయింపు అంచనా 

తగ గాం లెక్కిం పాడిన; గుర్తవేయ 
బడిన 

ఆశ[, రాం చిన్ననగారా, మృదంగము 

తక్టాక్ట7 రం ఉక్కుములిక్కి కొ క్కైము' 

. శక, శ్యాం చిన్నకొక్కెము; నాగటి 
దుంప 

శా, ర్తం మొలక మొన; కొ 

మానుట సంతతి; మొగ్గ 

కాకా, రాం పకుల గూడు; గుహ 

tea వం (లాం మొల కెత్తుట్య 

ఇత్తా[1గ౧ ౨ మొలచుట 

_ఇత్చుగ్భూ [షం మొలకెత్తిన; క్షార 
ఇోళ్తుక్లా రం అంకుశము 
శా, ఇం అంకుశము, కొక గ్రాము 

tt, [శాం అంకుశముచేబట్టిన; అఆంకు 

శముచే వశపరచుకొనువాడు 

కాల, ర్భాం అంకుశము; కశ్డా౫ 

శక, రం ఒకవిధమైన లంగరు (చల్లి 

కభత్లాగ్భా రాం లంచము; కానుక ఒడి; 

Fer, గం ఒడి; ఆలింగనము 

ఇళళి, ₹|0 కన్ను; చూప్ప 

Fam, రం కీచురాయి; మిడుత; 
గొల్లభామ 

Par, ₹f[0 దాగుడుమూతలాట 

Ffean, fo చెక్కడపు 
సాధనము 

న్య ప్పండు 

కన్ను; 

a {go షై ఆక్టా 

. 

3, ర్దుం దేహము; అవయవము; అం 

శము; ఆరుసంఖ్య; ఉపాయము; అంగ 

దేశము ( భాగిల్పూర్ చుట్టుపట్ల 

(ప్రాంతము) 

af, రాం అవయవము; శరీరము 

tara, ర్తం కుమారు డు; చెమట; మన్మ 

ధుడు; ₹ళాం దేహమునుండి బుట్టిన 

FT 7 ~ 
aang (భాగం కుమార్తె; ఇబ 

ఇళశ్రాళగళ్త ర్త్తం విరిగిన సామాను; 

“ఇం విరిగిన; మిగిలిన 

ఈగ, ₹!0 ఆవులింత; ఒడలువిమపు 

FTE, ఇం క్షం ఒడలువిర్నచుట [ము 
og gt 

Farr, కం అంగరకా; కవచము; వస్త్ర" 

FT, fro 
న) న్ా 
xm, రాం ఆ వయవ విచ్చేదము; 

సాం వికలాంగుడు 
PTT, ఇఅగ్గిం హావభావము 
Fra, రాం చొక్కా; అంగరథా 

FT, రాం నిప్పురవ్వ; ఎద్దులకాళ్ళణ ణు 

Fr, ర్తం పారాణి; గంధాదులపూత 

FT ₹గ[0 కవచము గోళ 
FT రాం ఆంగ్లేయుడు 

FRITT, fo HR, శాం 
ఆంగ్లే యుల వేవభాషల వైఖరి; ఆంగే 
యుల నడవడిక; పాళ్చాత్యపోకడ గ 

అగిన అగా ఆంగ్ల భాష; జ్ఞా ఆంగ్లే 

యి లకు సంబంధించిన 



FT 
గ్ 

fy 

Free, రం శరీర సౌష్టవము 

జళళగగ ఇం చం అంగీకరించుట; 

సహించుట 

Fran, ర్త చేలుదున్నుటలో పరస్పర 

సహాయము; (గామమందలి కొంత 

భాగమునకు యజమాని 

FTEIT, ర్వ; అవయవముల కదలిక; 

నృత్యము [థుడు 

ఆ, క్యా వికలాంగుడు; రెం మన్మ 

FT, రం అంగరథా; FT 
¥Tx, రం నిప్పు; బొగ్గు, అంగారక 

గహము 

wT, ర్తెం మం దుచున్న బొగ్గు; నిప్పు; 

సా నిస్పువలె యెజ్జనై న 

ఇ, అగ్గిం నివ్వరవ్వ; పాలుకాచు 
కుంపటి కా సూర్యునివల్ల వేడెక్కి 
నది 

mfr, 
fia, 
fy, ర్థ్హం (పాణి; (పధానరసము; ముఖ్య 

ప్యాతలేక నాయకుడు; (జా అవయవ 
" ములు గలది; ముఖ్యము 

ఇళ, do 

#77, రం అంగుళము; | వేలు 

ఖు నే ల జ్ లు శ్లో ఇళళి, Yeo ( Ff 

ఇల, కం (వేలు; అంగుళము 

sfexqr శాగిం . ఒకరకమైన చీమ; 

(వేలు; తొండము చివర 

| ₹౫ రవిక; చొక్కాయ 

) కుంపటి; కొలిమి 

జల, ఇం (వేలు; తొండము చివర, 
అంగుళము పొడవు 

FT, శాగిం (వేలు, శ 
ఆబ ఇన, గాం చెడు పేరుగల, ౫277 
శక రాగ చెడుపేరు అవ 

కీర్తి, Tm 
జశకాచ, శాగిం ఉంగరము, కోతే? 

TTT, రం కోట్టుపనివారి (వేలి 

యినుప టోపీ 

ఇర, క్పం బొటనవేలు, ఖొగ్గాల? 
జగన, భాగం నాగటికట్టు; కంసాలి 

నిప్పు వూదెడుగొటము 
ల 

అళ్షర॥, ర్తెం వొటన్మ వేలు, ఖాత 

SE] ₹౫[ ఉంగరము, {ad . 

MTT, Fo (దాక్ష; పుండు మానునప్పడు 

కన్చంచు ఎజక౦డ 
(అ) 

sri, (గా _దాక్షతో తయారుచేనిన; 

లేత ఆకుపచ్చరంగు గల; ర్య లేత 
ఆకుపచ్చరంగు 

77 గం (ఈం ఓర్చుకొనుట; అంగీ 
కరించుట 

అబల ర్తం సెద్దకుంవటి, ఖో? 
ఖళాల్!, ₹జిగం కుంపటి ఖల్ 

F771, గం [గం తువాలుతో దేహము 
తుడుచుకొనుట 

far, కొం తువాలు; రుమాలు; ఆంగ 

వస్త్రము 

FATT, 70 గం సహించుటు అంగీక 
రించుట 

వ, =) 



Tet 

ఇశగగా 

AT, కం తువాలు అంగవస్తుము 

ఇఇ, రం ఆంగ్లేయుడు; ఇగ్నో 

గ, ఆగం పెర పోకడ 

ఆంగ్లేయుల వేషభా షలి వైఖరి 

భష, ఆగం ఆంగ్లభాష ఇంగ్లీషు 

ఇఇ, రం పాపము; ఇ 

ఖగ ఇ, ఈగ సిండిజెర్సిడః చిన్నజెల్లడ 

శక్ర, గం బుద్ధిలేని; తెలివిలేని 

ఇక, సం శెలిపిలేమి; బుద్ధిలేమి 

xa, }క్షం నీరెకెంగ్వుః అంచు 

ఇల, 

ఇఇఖం శం చీరెకొంగు; గుడ్డఅంచు; 

చన్ను 

ఆశా రం ఆచమనము, ఇ 

Fal, ₹ంగోం ఆచమన ముచే యుట్కః 

పుక్కిలించుట 
[అందమైన 

fa, [ళం పూజింపబ
డిన; వంకరగ ఐ; 

sf. fo రం ధనస్పువలి వంగిన 

కనుబొమలుగలది శం అందమైన 

కనుబొమలుగల స్రీ 

ఇళ్ళే కర్తం కమలము, 
ఇళ 

శశఇ, రం కాటుకః ర్యాత్రి; విరా [జనము 

ఇకక, ర్తం కాటుక; సురమా; రసాం 

qq, flo వెం[డుకలను నలుపు 

జేయు నళియను గంధ (ద్రవ్యము 

శత, శకం కాటుక పల్లి 

శ, రక్తం కాస్టినంజరము (ఇం 

(ణా అటువిటు; వలువైపుల; చుట్టు 

[పక్ష గ్రైంలి 

అమలును 

నాం 

కన్న అం దోవ: ఇఇ 
జగ, [70 ముకుశితహస్తుడైన, 

CREE 

కశ, అం దోనిలిః ఇక 
జశక1, రెం పప్పు దినుసులు లేక 

ఇళ, ళు! ధాన్
యము అమ్ము బజారు 

ఖఇణగు గం "కం కాటుక పెట్టించుట 

ం సమాప్తి; ఫలితము 

At, Wo 

Ff, కం ఆతి పండు లేక చెట్టు? fig 

కశ, గం నక్షత్రముల గాగ 

జ, ఆగం సభ సమితి; గోష్టి; 

సంస్ధ 

Cu IT, Yo 

EER 
qf ea దోనిలి; శాల! 

ఇనాణ! - 
FIT, To వెలుతురు; 

గా వెలుతురుగ అ 

an ఇం గం దీపమువెలిగించుట; 

సమకూర్చుట 
[శురు 

FTI, కా చెలుతురుగల; ర్తం “వెలు 

#T, io వెన్నెల; కాంతి, [కం 

ఈగ కాంతిగల 

aT, కం నెలవు; నాదా; లోపము 

అంగ? ఈ0 కం ఉముడుట; నిండుట; 

శం గం ఇముడ్చుట; నింపుట 

ade, To వ్యర్థ పలావముః గ 

అసంబద్ధమైన 

సభాసదుడు 



ననన 

ఖల? ఏ | 

తేగా 
ఈర, రెం పెద్దగుండు; వెద్దగవ్వ, విళి 

యర్ ఆట; “నూలవిచ్చ (తప్పిన 
ఇగ fo మత్తులొ నున్న; స్పృహ 

చిన్ననూలువుడ 

fer, కొం గం చేతివేళ్ళ మధ్య | 
ఏదై నా దాచుట; చేతి. వేళ్ళకు దారము 
చుట్టుట; మాయముచేయుటవ మోప్ఫ 
కొట్టుట 

ఖల్ శార్టా చేతి వేళ్ళమధ్య స్థలము; 
మూట, పట్టుదారము లేక నూలు 

వుండ; ముడి 

₹ శే, ణా మోసగాడు; టక్కరి 
ఇశేగాలా, రెం గానుగఎద్దు కొళ్ళగంత 
కరక అగ్గి వీడుదులు కుక్క_'పేలు 
కోల అగి ముడి టెంకె, శల 
కోక ర్తొం (గుడ్డు; ఆండకోశము; (బహాం 

డము 

Fz, రం వృషణము; (బహ్మాండము 
7, ర్త (గుడ్డునుండి పుట్టిన పతులు, 

చేవలు, పాములు మొ॥ జ్య (గుడ్డు 
నుండి పుట్టినది 

HT, ల కస్తూరి 
717, రం (గుడ్డులోని పచ్చినిసొన 
కక, ₹ాగ్గిం వ్యర్థ ప్రలావము; గా 

అసంబద్ధ మెన; ఓక తీరూతెన్ను లేని 

Fea, fh బుడ్డ; వరినీజిము; 
hydrocele 

శశ, ఆగం కష్టము; ఇబ్బంది; విఘ్నము | 

| eT, రెం (గుడ్డు; దేహము; పిండము 
శు కాగ ఆముదపుగింజ లేక చెట్టు 
FET, ర్తె ఆబోతు; fr విత్తులుకొట్టని 

(వవవు [కొట్టు ఇశ్చళగాగ శా గూ పకవులకు విత్తు 
FFT, రం ఆబోతు; సోమరిపోతు 
ఇశాశ గ్యా (గుడ్డు వెట్టుచున్న 

FET, శ గా గుడు పొదుగుట, 
"ఇంటిలో వూరక కూర్చొనియుండుట 

కతె-శా, రం సంతానము, ఇకిబ్రాళ్లా 
కౌతా, fz (గుడ్డు వె పెట్టుచున్న 

Fa గాం. [క్యా తిరుగ బోయుట్క 
కార్చుట 

Fa; రం అంతరాత్మ; హద 
యము; మనస్సు, వివేకము బుద్ది 

శః, రం వధూవరు లమధ్య నుంచెడి 
తెరగుడ్డ 

౫: కాగ నీనిమాతెర; faye 
7, రం సమాప్తి; మృత్యువు: ఫలితము; 

నాశము, (జా fష చివరకు 

గౌళ, శా (పేగు, i 
TT: ప శా చిట్టచివరకు; లోపల; 

కనీసము 

Maia fr f ఆఖరున; చివరకు 
FT, జ్యా లోవలనున్న; ఆత్మీయు 

జైన; రెం హృదయము ఆత్మీయుడు 
౫౫, (క్యా లోవలి; వెలుపలి; ఆత్మీయు 

డైన; ; భిన్నమైన ర్యా భేదము; దూరము 
వ్యవధి; లోభాగము; ఆత్మ 



Fare 
నా 

Mf 

ఇఇ, రం తేరవ చాటు; ౫7 

HI, y( లోవలనున్న, 
mad, (జీవాత్మ) 

wa, భా వేరుగ; అదిగాక; 

మధ్యలో; సమీపమున; లోపల; రమా 
రమి; అప్పుడప్పుడు; ర్ధ దూరము; 
స్యవధి 

ఇఇ, ఇం ఆటంకము; మూల నాదా; 

రోజుమార్చిరోజు వచ్చు జ్వరము 

wf, ₹ం గం. వేరుచేయట; 
దాదుట 

ad, రం ఆటంకము; పసిచెటుప్పు 

fae 
7, ర్తం నడిమిచోటు; నడిభాగము; 

మధ్యకాలము 

qatar, శం? ఖగోళకశాస్త్రము 

Maa 70 
wafrae do రోజుమార్చి రోజువచ్చు 

జ్వరము 

ఇక కం ఆకౌశము rn 
బొగాలిక రం ద్వీవముః నీటనడిమిదిబ్బ 

ఇఇ, రం తీలలంగాః ఇ 
ఇఇ, ఆస్ ఉపకథ; సందర్భకథ; 

allusion 

waa, ఈం లోనికివచ్చిన; దాగియున్న; 

కలనియున్న 

ఇ], గం రెండుదిశల మధ్యదిశ 

ఇగ ఆగం ది వ్య దృ షే జ్ఞాన 
నేతము 

aaa, fo డేశములోపల జరుగు 

నట్టి; దేశప్చ తోభాగములకు సంబం 

ధించిన 11204 

Mf, గం లోపలనున్న 

ఇగ్గాధేర్తా రం చాటు; తెర; గాగ 
కశక, రం ఆత్మజ్ఞానము ఇగ 
aaa, రం అధి పాయము; ఆదృశ్యము 

వ. (జ్యా దాగియున్న; లోపలనున్నః 

రం జీవాత్మ, ప్రాణము 

కాశ! 7, గం భూమి లోపల నున్న; 

భూమి క్రిందిది 

ఇచ], గం వ్యాకులచిత్తుడు; దుఃఖి 

తుడు 
శ, గం (చహ్మజ్జ్ఞాని; నిగురు 

గప్పిన నివ్వువలె యుండువాడు 

1H, రం ఈగచాంకుడుః [ఇం 
లోపలనుండువాడు; అందరి మనోభావ 

ముల నెరిగినవొడు 

mae; fా అంతర్జాతీయ మైన; 

international 

ఇఇ, f మునిగిన; లోనదాగిన; 

ధ్యానమగ్నుడై న 
td. అంతరతమెన; 

న మా. - 

ఇఇ ఇం ట్రహ్మోవర్శము (గంగా 

యమునానదులమధ్యగల భూభాగము) 

maT, రం హృదయా వేదన 

శ fr, రం అంతఃస్పర రక్షకుడు 
waz, fa అదృశ్య మైనది, Tq 



aa 7 ఖైళ్ళాళ్ళళ 
నాననా 

ఇరగ. శం చావు; శ్యశానము; 
పాడె 

ఇఇ, ఇం హృదయము; అంతఃకరణము 

ఇ, కం హృదయము; [ఇఇ 

YT, రెం య, ర, ల, వ; అక్షర 

ముల్కు (జ్ఞా లోన లేక మధ్యనున్న; 
చివరిది 

ff, fm సమీపము; ఎదుటి; రం 

పొరుగు; సామీస్యము ' 

గగ కం అకి సామీస్యఘ 

sfam, fఇ చిట్లచివరిదిః సమీపించినది 

MTT, ఆగ చావు; చివరియాటత్ర 

అగ, కొం తుది హెచ్చరిక; 
uitimatum 

Ered _ . అంతఃపురము, . 
ఇష్యూ | కం అంకోనురము, భర్యార్తగ 
aT, రం శిష్యుడు; మాలవాడు; (క్యా 

వెంట లేక సమీపమున నుండువాడు 

ఇ గం కడపటి; అధమము; చివర 

కనా రం మాలవాడు; శ్యూడుడు 

ఇళ, రం శూద్రుడు; వర్ణమాలలోని 
అంతిమ యక్షరము (హా); పద్యపాద 

ములోని అంతిమ యక్షరము 

Yer, గేం శేషము, balance 

ఇలా ఆగం దహన సంస్కారము 

ఇళ్ళ రం పేగు, భోగ | 
werzfz, శూ వరివీజిము, బుడ్డ; 

Hernia 

కలరా, కం జై నుల సాయం(తభోజనము 

ఇఇ గొం గం లోవలః ర్తం హృద 

యముః లోభాగము 

ఖజాళగ కం అరినె; తీపివదార్థవి శేషము 

sat, 
కాగ! 
wat, fo హీతోపదేశము 

ఇ₹షిళ[ఇ, శం విగిలిపిట్ట, న! 

ఖర, కం అంచనా, ఊహ 

17, (జ్ఞా fఇం రమారమి; మమారు 

aT, Fo ఊహా; అంచనా 

} [ఇ లోపలి; ఆంతరంగిక మెన 

ఖక్ట, 
ఇ, | రం ఏనుగుకాలి గొలుసు; 

ఖా, కడియము;ః గొలును 

ఇష, ) 

ఇక, 
౫, కం గర్మదగోశము, అల్లరి 

ఇఇక్ష, ఇం దుఃఖము, భయమ్ము జింకు 

ర | 

arr, ౮ 
ఇళ్ళ జ్ఞా (గుడ్డి అజ్ఞాని 
ఇళ్ళళ్ళరా రం చీకటి, పాడునూయి, అజ్ఞా 

నము, నరక విశేషము [మూర్జుడు 

weet, శ తెలివి లే ని, రం 

ఇఇ, రెం తుఫాను, ఖాళి 

ఇాళాగగాళా కం కటిక చికటి 

శల, శాగిం (గుడ్డితనము ఇళ్ళ 
ఇళ్ళాష్ళాళ్ళా రం చీకటి దురాచారము, 

ణా జ్యా ముందువెనుక లేకుంట; 

త్వరత్వరగా 

రౌం సందేహము; చింత 
నో 

జ్యా దుఃఖితుడు 



Faq 

కజగం, గిం మూఢనమ్మకము 

ఇల, కొం (గుడ్డివాడు 

Md, fo గడ్డీది, కల! 

కలా, ర్త శిక్షణపొందని సైన్యము 

ఇళగంళ, ఆగం అలోచన లేనిపని, కటిక 

చీకటి, అత్యాచారమ్ము (కా ఆలోచన 

లేని (జ్ఞా (ఇ అతిశ్వీఘముగా, 
ఆలోచించకుండా; (గుడిగా 

a 

AT, Fo చీకటి భళా 

ఇల, శం గాలిదుమారము, qr 

కాగ, కం చికటి గా చీకటి 

fT, ౨ గానున్న 

Pf, శగిం చీకటి గుజ్బము లేక 
వేటపక్షుల కళ్ళగంత [యము 

ఇళళి ర్తం చీక టి అత్యాచార ము; అన్యా 

శ, కం అవ్యవస్థితము, సనక్ర 

మముగాలేని లెక్క పుస్తకము 

ఇళళి “సం f5కం చీకటిచేయుట, 
నిరాశ 

జెందించుట, అన్యాయముచేయుట 

fq, రం అంధకారము; నిరాశ; వీడ, 

శాం వెలుకురులేని; అంధకారమయ 

మైన 

qa, 
Yair. } ర్భం కృష్ణపక్షము, జ్ఞార్య్యాళ్లా 

షైణ్యగ్లా ర్హ్రా చీకటి కృష్ణపక్షము 
ఇచ్చి ₹గ అంధకారము, చీకటిర్యాతి 

A ఆగిం పొట్టన యోనిః 

చీకటికొట్లు 

qe 

Tey, లం) సజ్జమ లేక ఎద్దుల 
eT కం ౨ కళ్ళే గంత అలల, ఆగ | 

ఇఇ, ఇం తండ్రి స్వరము వేదము; 

కన్ను, నీరు శాగ్ట్రా తల్లి; పార్వతి; 
కాశీరాజు కుమార్తె 

ఇఇ రం ఆకాశము మేఘము; 

వస్త్రమ్ను పరిమళ ద్రవ్యము 

గ రెం సంధ్యారాగము 

aT, Tf 
XT, Fo 

ఇఇ ర్థం మత్తుపదార్థము పుల్లని 

వస్తువు; గా పుల్లని 

ఖఇాగ ఇస్టం తల్లి, పార్వతి. కాశీరాజు 

కుమార్తె, ర్యా మామిడి 
=) 

Fa శం సవతి, శోక 

జకం క్షం రాశీ, సమూహము 

FT, కం గిడ్డంగి సామానులగది 

ఇవాళ్ళ, ఇం ఏనుగు అంబారి 

ఇళ, ఈగ మామిడివిందె 

ఇక, రం నీరు, ఇఇ 

Faq, రెం కమలము, శంఖము, (దిహ్మ్, 

తామర; చంద్రుడు; కా నీటియందు 

పృటినది 
య 

| మామిడితోట, THU 

| శా, కొం అిహ్య్ర ఇ 
FqTTan,, రాగా లక్షీ, భగ? 

SEC రం మేఘము; [జ్ఞా నీషనిచ్చునది 

ఇళ్ళకు రిం మేఘము, (జ్ఞా నీటినిధరిం 
చునది 



qf 
శ్ఞాలాగ[ఇ 

maf, రం సముద్రము, నాలుగు సంఖ్య 

ఇగ, రెం సముద్రము, శన 
కశక, రం కమలము, కాగా 

కష ఇ, రం మామిడి, ఇ 

ఇత్భాగ్యా్ఞ ర్ం మేఘము, Tr 

ఇఇ ఇf్ఞల, రాగా వడవలోని నీరుతోడి 
బయుపాత నీరు తెచ్చుచున్న శ్రీ; 

ఇలకు, కొం గుంపు, సమూహము 
FT, రం కమలము, చంద్రుడు; 

తామర్వ [క్యా నీటియందు పుట్టినది 

క్. కం పద్మము, శా 
కాక, రం భాగము; వంతు; సూర్యుడు 

క్ష, రం భాగముః ముక్క: వగలు, 

భాగస్తుడు; దాయాదుడు; [ళా వాటా 

లేక భాగము పంచుకొనువాడు 

chpe 5 [ళా కొంతవరకు; కొంత 

_ భాగము మాతమే 

న “raza, ర్తెం విరాళమిచ్చువాడు, con- 

tributor 

TTT, ర్భ విరాళము, contribution 

ఇషాళాల రం భాగన్థుడు, (కః 
ఇఇ, రం ఆ న్రీపంపిణీ వుత్రము 

maf, ర్తొం భాగస్టుడు; fఇా భాగముకల 

వాడు 

#2, ర్త సూర్యకిరణము; కాంతి 
3 

ఇన, రం సూర్యుడు; చందుడుః; 

[7 కీరణములుగల 

ఇగ, ₹గ[0 సూర్యకిరణసమూహము 

MAT, రం గళ FT 

శా, రం దిలిపుదు; fశ్ఞా బలిసిన వాడు 

కోశ, కొం కన్నీరు; భుజము; భాగము 

gar, ర్త కన్నీరు, ariq 

Fara, కూ ఇం 5 స్నీరుకార్చుటః 

కన్నీరొలుకుట 

శశ, రం కన్నీరు; ఇగ 

a. క fం ఏడ్చించుటిః కాగా 

a కం పావముః దోషము; చింత 

కాసు రం పాదము: వృక్షమూలము 
fg, ర్తం నృక్షము; జభ 

ఇఇ, [కా ముండ్లులేనిదిః శ్యతువులేని; 
నిరాటంక ము 

ఇళ్ల. ₹౫ మిడినిపాటుః పొగరు 

Fal, ఈం [క ఎండి బిరునెక్కుట; 

మిడినిపడుట; కో పగించుట 

కాకక, శాం వాతరోగయు 

ఇషాజ్రాష శ్లో, రం అహంకారి; పొగరు 

టోలు: కాగాక 
TI, కం గర్వము; అంహ 

కారము; గ౭ 

TFET, Yo మిడినీపాటు; బిజ్డటిగియుట 

ఇకక్డ కం అహంకారి; పొగరు టోతు 

కాక! (ana 

లాక్షాల[ఇ [ఇ చెప్పశక్యముకానిదిః 



xqfad ఇళ్ల 

ల. ఇం చెప్పబడినిది? ఇలా 
m2, గం (శేష్టముః పవిితము 

ఇకా, ఇం భయము: దిగులు: ఇబ్బంది; 

'వెనుకముందులాడుట: సందేహము 

ఇగ ఇం (గం దొంగచాటుగా నిలబడి 

వినుట; వినుట 

ఇ, ఇం [గం విసుగుజెందుట; కలత 

నొందుట 

శాల, రాగ (సఫలాపముః భయము; 

దిగులు 

RIT, కం ఈం భయపడుటః దిగు 

లుపదుట 

ఇ, 170 దయగల; 
ర్భం అక్నరు చ(కవర్సి 

ఇళ్లాష[గా, క్యం ఐశ్యర్యము: అదృష్టము; 

స్వీకృతి 

ఇ, f7ం +స్తులేని; 
qxmura, 0 చేయరానిది 

ఇ, కాగా జిద్దగము 
ఇగ, [శ్వా చెవిటియైన; చెవులులేని; 

చిన్నచెవులుగలడి; రెం పాము 

ఇష లా [చా చేయరానిది; ర చేయ 

క్యా పద్మా 
రాలు 

ఇఖాగ్గణ, ఇం కర్మలేనిదిః ర్యా వర 
మాత్మ; కర్మలేని క్రియ 

గొప్పవాడు; 

ఇషగోల్తా గాం సోమరి; చేయతగినిది; 

పనికిమాలిన [త్వము 

ఇభగణ్య, ఇగ సోమరితనము; నీచ 

తా], రాం వాపి ఇగ! 

ఆగరా (జా కళంకము లేనిది; 

SEE | నిర్మలము 

ఇళ ఈం తెలివి, "జ్ఞా గుణహీ నుడు; 

నిరాకారుడు అవయవ రహితుడు; 

నేర్చు లేని 

ఇల, ₹ఇొం స్వార్థ పరుడు 

౫47, To జిల్లేడు, శశ 

ఇగ, ఆగం జాతులు; వంశములు 

ఈ, కం ద్వేషము; శ్యతుత్వము; 

ఈర్ష్య; పోటి 

Tua, ఇం fo ద్యేషించుట; పోటీ 

చేయుట 

ఇ. క ఇం తరచుగా; విశేషించి; 

జాతిగా. కృం పలురకములు (గ్యాల్లా 
ఇ ఇళ్టరాషగ్య) 

ఇషాళగ గం శంకువు: జ్ఞాన 
కాన, సిం రసాయనము; సర్వరోగ 

నివారిణి; లోహమును బంగారముగా 

చేయు ఒక భస్మము; fఇా గురితప్ప 

- నిది; గుణము నిచ్చునది 

ఇల్ల, [షం చెప్పతగనిది; తగనిది 

ఇషా fఇ్య కొమ్యలులేని; బోడెలేనిది; 

f%0 గా అకస్మాత్తుగా 

sie-aed, To పనికిమాలిన "క బుర్లు 

లేకచర్భ: అకారణకలహము; వ్యర్థపు 

కుప్పిగంతులు 

FIT, రం విఘ్నము; బడ్డ పని; పాపమ్ము, 

గం న్నిషృయోజనముగా 



ABTA ఇ ₹1 

| 

TPT, శం కొం హానిచేయుట; 

ఇం "శం హోనిజరుగుట; చని 

పోవుట 

ని, జ్యా హోనిచేయునదిః ఆటంక 
పరచునది; ఇ ఆటంకము; నిప్ప 

యోజకుడు 

7aTz fఇ ఖండింపనలవి కానిది; 

EE (రమైన 
ఇళ్గగేశాల ఇ మహాత్ములు; గొప్పవాడు 

(TP ౫7 ఇక్ట) 
[జాగ [ఇ కోరిక లులేనివాడుః నిస్పృహ 

జెందినవాడు గా గా నివృయోజ 

నముగా 

గ, రం కార్యహాని; విఘ్నము; 

దుష్కార్యము: [కా [ఇ నిప్ప్రయో 

జనముగా 

7. గం న్మిషృయోజనము గాం 

[ఇం నిప్పయోజన ముగా 

ఇషాగగ్గా, ర్యా తెమము 
ఈత, గం శిక్కుల సంప్రదాయ విశే 

షము; అకాలీదళ సభ్యుడు 

ఇఇ, రం జిర్లేడు; ధూర్వుడు 

ఈ, ర్య ఆకాశము, ఖజానా 
ఈ, రం దరిద్రుడు, జ్య 

aad, ళం దారిద్ర్యము, 
fm, రం fatal 
FT. [0 అసక్తి, శ 
, f ఆసక్తీ గలవాడు, 
SER 

ఇ 

శక, 7 నుతవిశ్వాసము; మతము; 

ఆసక్తి 

ఇరా f బుద్ధిమంతుడు, ఇగ్షాళళ్యాక్షి 
ఇజ్ఞురః ] [కం అ(ప్రతిహతమైవ; న్టీర 
fT మైన; పదునుగల 

FEAT, ఈ జా వినుగుజెందుట, 

SHAT 

ఇజ్ఞాణ, 70 నీచుడు, కులములేని; రం 

నీచకులము: శివుడు 

TT, ఈ0 కం లీనమగుట: వ్యాకుల 
పడుట 

ఇక్ఞాత[7, fఇ్ఞ నీచకులములో పుట్టిన; 

ం నీచుడు 

ఆకా, (శా అపరిమితముః ఊవాంప 

శక్యముకాని 

శ. లం దొర: పాపము; యాతన 

ఇథళ్తా fఇ ఆపరిమిత మైనవి అంతులేని 

'ఒడ్డులేని 
శజ్ఞాణ, [ఇ ₹యనిది; వక్వముకావిదిః 

విఫల మైనది; శృ(తిమముకానిదిః గం 

పకృతి; మోక్షము: కారణము ఆసం 

పూర్ణ కార్యము [వాడు 

శశ, గం అత్రచాలనము నేర్వవి 
ma, fo నేర్పరికానట్టిః వీచుడు; 

aTక! 
ఇక్ఞాణ, (ఇం చేయరావిదిః ర్యా అవ 

రాధముః చెడ్డపని 

aT. f “ఒంటరియెనా సాటిలేని; 

ళం నిర్జన (వదేశము 
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CEA IE fu ఒకరిద్దరు; ఏకాం 

తము; సాటిలేని 

ఇకా, ళం ఆం ఒంటరిగా; మా(త్రము; 

కేవలము 

ఇ ఇ ఇం నూటఒకటి; ర్య, 

101 సంఖ్య 

ఇభ ఇ కౌనుక;ః ఒడి; లంచము 

జాం శం fం కాలింపువేయటః 

వేయించుట 

౩౫౫77, గం సామర్థ్యములేని; నేర్చు లేని 

ఆశగా, ఇం ఫొటోతీయువాడు: చిత 

కారుడు. 

ఇాళాగ రాగం ఫొటోతీయువని; చిత్ర 

లేఖనము 

ఆజ్ఞ గం మూర్చుడు; నిర్భయుడు; 

పోట్లాడుస్వ భావముగలవాడు;ః మొండీ 

పట్టుదల గలవాడు 

గ గా మోటుతనము; నిర్భీతి; 

పోట్లాడు స్వభావము 
గగ కం వాగ్దాన ము; వవాహము 

గషడ్షాం[ఇ| ర్యా వీవాహ లగ్నవ త్రిక; 

ఒడంబడిక 

శా; గా మిక్కిలి యోగ్యుడైన: 

గొవ్పవిద్వ్యాంసుడు 

ఇఇ, ళం మిక్కిలి నీచ మైనది 

శా] (శా ఓడింపబడనివాడు 

కక, శం కెలివి; బుద్ధి 

ణః, (ఇ బుద్ధిమంతుడు; తెలివిగల 

వాడు ం 

ఇగళగళ్ళ, ఈగ తెలివితేటలు; బుద్ధి 

మంతునితనము 

mr, ఈం fo కం ATT 

mtr. fo కం గగ 
ఇబ, శా షమింపరానిది 

ఖా, రం కన్ను; సర్పము; ఆత్మః 

రుదాక్షః పాచిక; చక్రము; బండి; 

బండియిరుసను; ఇం[దియము; 16 

మాషములయెత్తు; అక్షం శరేఖ; 

ఆక్ష్షయ కుమారుడు 

ఆభ, కొం అఖండమైన; నొప్పింపబడ 

నిది; గాయపడనిది క్యా అక్షతలు; 

శివుడు; మేలు; ధాన్యము 

ఆజ, ఇ అసమర్థుడు; ఓర్పులేనివాడు 

శ: శాగిం అన మర్థత, ఇగ 

ఇల. జ్యా ఉమింపరానిది 

ఇభ భా నళించనిదిః గా వపరమాత్య 

శాలల, ఇం వైకుంఠము; మోక్షము 

aT, రం మోక్షము, వాళ్లా 

ఆలా, ఇం స్వర్గము, ఇగ 

ఇఇ, గం అకారాద్యతరము; (బ్రహ్మ; 

ఆత్మ; శివుడు విష్ణువు; ఆకాశము; 

మోక్షము; ఖడ్గము; fq పరివర్త 

నములేనిడి; నశించనిదిః చెడనిది 

ఇగ, కం వీజిగణితము 

ఇ: 0 గం హౌర్కిగాః ఉన్నది 

యున్నట్లుగాః ఒకొక్క యక్షర మే 

లా. ఆగిం శబ్దము; భాష 

| arta, రిం ఇరుసు; 2౫18 



SRE 
కరే? 

ఇగ ఇతే. ఆగి వర్ణమాల; 'నితార్ 
_మోగించుట 

కష, అలి కన్ను రెండుసంఖ్య 
fern, fా కనివించినది; ఇళ 
fea, (జ్చా చెడనిది; శిథిలముకానిది; 

గం నీరు; పదీలక్షలు 
శ ) [గా వరిపూర్ణము; సమన్త ము; 
ఈక $ విరుగనిది; నిలువ్వదల చేని; 

జియింవబడని 
ర, రాం కలతలేమి; ఏనుగునుకట్టు 

కంబము; కాంతి; జ్యా నిర్భయము; 
(పభాంతము 

a tfgofy, నాగం 109350 కాల్చలము, 
65650 గుజ్లములు, 21870 రథ 
ములు, 21870 ఏనుగులును గల 
నేనా విశేషము 

అనా, రం బొమ్మ; (వతిబింబమ;వటము 
గ గం fణ తరచుగా 
a, [జ్యా నాశముకానిది 

ae, fa సమస్తము; ఖండింపవీలు 
లేనిది 

xa fy, (ఇృా ఖండింవదిడనిది; నిరా 
శేవమెనది 

ఈ క్రేన, గ0 మల్లయుద్ద (పవీణుడు 
ఆ. ఈగ మాంసపువులును, rear! 
7౫27 0 వారాష తిక; వార్తలు, GEKA 

యొక్క బహువచనము 

Taam, రం వడికా నంపాద 
కుడు; న్యతికా రచయిత 

Ta Tf, ఆగి వ్యతికానంపాదన 
ఇగ్గాష్లార్ళు. గూ వార్తావ్యతిక నం॥ మైన 
MATT, ఇం fx ఆసనహ్యముగ 

తోచుట; నచ్చకపోవుట 

ఇక, క్యా కృ్యతిమము; శుద్దముకానిది 
Tae 1) ఇఅగ్గిం వర్ణమాల; అక్షర 
ఇ 1 (క్రమము ననునరించి 

(వాయబడు పద్యనమూహము; హిందీ 
(గంథ విశేషము 

ఇకా, గ్య ఆ(కోటువండు 

7 Te rat, Yo జాపతిరి, నాగార 

శ, రా సదాచారము; సౌజన్యము; ' 
మర్యాద 

Tar. కం ఏం౦డిజు ల్లెడ 

FTE, గా వ్యాయామశాల; కుసీ వట్టు 
స్థలము; సన్యానులముఠాలేక మఠము, 
సమావేశము; రంగస్టలము గుంపు; 
దర్బారు 

TT, To అఫభాతము; కోనేలు 

తే thr తినదగనిది, జానా 

IT, గం శె TTT 

fae, (జ్యా నమస ము; ర్యా జోగత్తు; 
(వపవంచము 

7, fక్యా నశించనిది; శిథిలముకానిది 

ఇఇ కం సమాది: ఇలాగా 

శ, fజం చివరిది, ఇగ 
ae, రం వేట, ఖ్యాఖ్లిల 
a౭, రం వేటగాడు, ra 



afer CUE 

afm, ణం 'వేటకుక్క:ః వృక్షము 

ఇళ, ఇం నేశించనిది; ఇఖ్లాగ 
శ, (జా మంచిది; తుచ్చము; ఆంద 

మైనది; దోషములేనిది; గా చెత చెదా 

రము; తుచ్చవన్తువు = 
IE, గం మిట్ట పల్లి ములుగల భూమి 

ఇల, ౫) "0 మరమేకు; తిరుగలిపిడి; 
రు! " బావిగిలుక, కొయ్య 

గ, 0 ఆధికారము; హక్కు 

ఆ₹7, fజ తెలియనిది; నిద్దిజెందనిది 

ఈ. గం పర్వతము, పాము; చెటు; (జ్ఞా 

కదలసిది? వంక రగ -నడుచునది 

M1, ఇం [గం గుమికూడుట 

FTE, To మిఉసీపాటు; పొగరు 

Tg, (ఇం నిష్నయోజన మైన; 
నీచమైనది; ఇ (ప్రయోజనము లేని 

మాట లేక పని [గుంపు 
Fig -TIEN. To రకరకాల వస్తువుల 

ఇగళేగ ₹గ[ం తలుపుగడియ 
TT, fణ అసంఖ్య మెన; తుచ్చము 

Thr, క్యా లెళ్యాలేనిః విస్తారమైనది 

ఇషా గ్య తుచ్చము: లెక్కలేని 

afar, ఈం గతిలేనివాడు 

ఇగ, స్య అంతుతెలియని; 
జాలని, పోవశక్యముకాని 

aii రా నాయకుడు; అ(గగామి; 

నాం స్వాగత మిచ్చుట దారిచూప్పట 

Tn ళం పబోవశక్యముకావిది; అంతు 

తెలియనిది 

పొంద 

గౌళ గం చందన విశేషము; అగరు 
ఇళ్ళ ఒకవేళ 

శ. ఇకా అయినప్పటికి. ౫ 
FITAIT భం ఇరుగుపొరుగున; 

చుట్టుపక్కల 

xd, శాం సాంబాణివత్సి (కడ్డీ) 

MrT. జగం కోరికలు, ఇ ౫1 
శక్టం 

చ, ఇం గడియ; చెడ్డమాట 

FIT. To ఆగరువత్సి; చందనపుక జ్ఞ 

CEE 7, ఖం ఇరుగుపొరుగున; 

చుటు(పక్ముల 

qr. fa ప్రాచీనమైన; రాబోవు 

రా పూర్వికుడు; పేర్ముషతిష్టలుగల 

వాడు 

771], వం ₹ోం ఉర్చుకొనుట;ః ఖా 
జూ స్వాగతమిచ్చుట; ఎదు రేగుట 

ఇఇ, ₹ళి'0ం ఎదుర్కోలు; గం మార్గ 

దర్శకుడు; నాయకుడు 

ఇగాజా[క్ర To ముంగిలి 

ఇగజ్యగ, To స్వాగత మిచ్చువాడు; 

స్వాగత మిచ్చుట 

MT, fro ఎదురో్క_లు; సాగ 

తము; రం నాయకుడు; మార్గదర్శ 

కుడు [కానిది 

ఆజ, [ొం (౧హీంపరానిది; సాధ్యము 

ఆగక, ఇం మార్గశిరమాసము; ATfafr@ 

ఇళ !, గిం మార్షశిరములో కోతకు 

వచ్చు పంట 



TTI 
Taq 

ఇ ) జ్ఞా మొదటిది; ముందుగా 
3719, Man 

క గై జ్యా ఎదుట; మొదటనే 
ఈ7క!, శాం ముందుభాగ మ; గుజ్రపు 

మెడ (తాన్యా గా భవిష్యత్తులో; 
ఎదుట 

తళాళ్ళా (క్యా అపారము; మిక్కిలి లోతు 
గలది 

77, [క మిక్కిలి లోతె నది; అధి 
కము; {క జ్ఞా ముదుగనే 

ఇనా ఇం నిప్పు; ణ్లా మిక్కిలి 
TT, రం నాయకుడు; (పధ్గాన మైనది; 

వివాహ స౦ంబఐధముల కేదుర్చువాడు 
కక, ఇం నాయకత్వము; మార్గ 

దర్శనము; స్వాగతమిచ్చుట 

FTAA, To ణం నాయకుని ఎన్ను 
కొనుట; ఫం కాం నాయకత్వము 
వహీంచుట; ముందుకు పోవుట 

TTT, గం నాయకుడు; మార్గదర్శకుడు 

74, గా రహన్యముకానిది; సహ 
"జమెన 

FIT, (ఇ్ఞా కనుపించనిది 

MTT. Tf ఎదురోలు; సాగ 
తము; f50 f7 ఎదుట 

TIT, ఇ (కా కాపలాకాయిుట; 
ఎదురుచూచుట; అడ్డగించుట 

aT, గం కాపలా; నిరీక్షణ 

ఆగ, ఇం వైరు చేలు మొ! వాని 
కాపలా కొయువాడు 

Tf, fro fro మందువెప్పున; ఎదుట 
sfiamd, ర్ధ శవదహనము; హోమము 
fT రాగ బాణసంచా, అగా. 

ఇగో 
iiaqqof, 70 తుపాకిమందు zz 

whirarg, గం కాల్చుట; శవదహనము 
ఇస్? 2౭7, గం అజీర్ణము: ఇ్య్యాగ్యా 
కాళ్ళా ఇం ఆజ, mr 
77, Fo ఉతర ము; శిఖరము; అక్ష్యము; 

ఆరంభము 

aay [కా (శేస్టమెనది; గా 

TT], గం నాయకుడు; గా (శేషుడు; 
ముందునశచువాడు 

౩౮7, రా జ్యేస్టుడు; నాయకుడు; (బాహ్మ 
ణుము; జా మొదట జన్మించినవాడు; 
(శేమ్టడు 

ఇరగ Ff (శేస్తుడు; ముఖ్యము; రాం 
నాయకుడు 

శ, [జ్యా ముందునడచువాకు 
ఆజ్రాళ్యా To ర్లశిర మాసము 

A: (కా (జ్ఞా మోదటినుండియు 
STITT, To శేం_దబిందువు 

ఆ|| క్రై, గా తుచ్చము; త్యజింపదగినది 

ఆగ, ర్యం అడ్వాన్సు; అన్న; జ్ఞా 
ఉత్తమమైనది; మొదటివాడు గూ 

f్ఞ ఇంతకు పూర్వము 
ఇళ్ల, ర్యం పాపమ్స దుఃఖము; కొంనుని 

'నేనాధిపతి 

శాల, రా అనంభవము; CECE 
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ఇరా జ్ఞా ఆనుచితము; జరుగనిది 

శ, fఇ పాపముల నశింపజేయు 

నది; ఇ స్నానము చేయునపుడు 

జపించుమం[త్రము 

MTT, ఇం గం శుప్పి పరచుట 

x1, శం 

7, గృం = సంతోషము 

. MT, To 

TTT, ఇం గం లెని జె౦ందుటః సండో 

షించుట; ఆలసిపోవుట; వినును 

శెందుట 

ఇళ్ళ గ పాపి ఇళ్ళ 

ఇగ, ఇ శీవరూపవిశ్రేషము; ఒకశ్రైవ 

సంపధాయముః (fక్యా సుందరము; 

మిక్కిలి భయంకరము 

ఇలాగా, కృం శివుడు: fA 

ఆల, ఇం శైవ సంప్రదాయ 
విశేషము 

శల, ఇం అఘోర మతావలంబి 

ఇరు ₹7 0 భా,దవదకృష్ణ చతుర్దశి 

శఇ౯7!, కం అఘోర మతావలంబి: {ఇ 

అసహ్యము 

శల, ఇం క, ఇ, చ, ఛ, ట, ఠ, 

త,థ్యహ ఫశ, షు స అక్షర 

ములు జ్ఞా ధ్వనిలేనిది [గల 

aa, గం నిలుకడగలది; ధైర్యము 

ఖళషజా ) To ఆశ్చర్య ము; వింత. 

Ce ED సంగతి 

౫4. గం ఆశ్చర్యము నొందినవాడు 

A. 

maT ఇం గం అీచర్యపడుట; 

ఉలికిపడుట 

FT, To పొడ వైన అంగీ; అంగరఖా 

శ. కొం గం ఆకసాైత్తుగాః 1- 

గా 
wan, To తెలియనిది; మూర్గుడు; 

గ్య 170 అకస్మాత్తుగా 

Fn. కొం తుంటరి; దుష్టుడు 

xn, శం తుంటరితనము; చెడు 

(పర్మన 

గం ఆశ్చర్యము; ఖాజా? 

aal, To కం ఆచమన ముచేయుట 

శ. రెం ఆచమనము; ఇగ 

శ [ఇం కదలనిదిః? rT 

7, గం ఆశ్చర్యము; జా ఆశ్చర్య 

కర మైనది 

ఇఇ, గా కదలనిది; దృఢమైనది; గౌ 

పర్వతము; (బహ్మ; శివుడు; ఆత్మ; 

ఏడు సంఖ్య; మేకు 

«qed, ఆగం నీరానీ 
© ఎవని 

ఇఇ, గిం భూమిః గా రాగం నిలుక 

డైనది 

ఇలాగా, కం పొమాలయ పర్వతమ 

ఇగ ర్యం ఆచమనము; ఖాజా 
శ, గం గం వదలుట: (త్రాగుట! 

భోజనానంతరము కాలుచేతులుకడుగు 

కొని నీరు పుక్కిలించుట [చుట 

అఇషషగ? To గోం ఆచమనము చేయి 



TT 
ఆలా 

77, fక f అకస్మాత్తుగా; 
uri, §f EEN 
TT. గా ఊరుగాయః నడవడిక; 

ఆచారము 

ఇషా. ఇం ఆవకాయవచ్చడి; ఇ 

ఆచారముగలవాడు 

గాగ, జ్యా ఉపేక్షింపబడినది; అను 
కొననిది 

ఇగ, జ్యా భోధపడనిది; 

తీతము 

ff. అగ్గి అజ్ఞానము; తెలివిలేమి 

శ, f5 జ్యా వెంటనే; ఇటీవలనే; 
(క్యా నిత్యము కానిది; ఇటీవల జరిగి 

నది; అల్బము 

ఇఇ, [ఇ అమోఘము; గురితప్ప నిది; 

వ్యర్థముకానిది గ్రా [కా తప్పక; 
బహునేర్చుగా 

ఇ, జ్ఞా స్పృహలేని; (పాణములే 

నిది; ఏమరుపాటుగల; గాం జడ పదా 
ర్జు; అజ్ఞానము 

ఇషా, లం బిడపదార్థము; fం సృహ 

లేని, (ప్రాణమురేనిది; జ్ఞానములేనిది 
5, (గా చలనములేనిది 

ఇఇీగాళా గాం తెలివిలేనిది; (పాణము 

లేనిది; క్యా జడపదార్థము; అజ్ఞానము 
చి నో 

శరా, ర్య కన్ను; ఎలుగు గొడ్డు; fa 

స్వచ్చమైనది 

ఇతొగ్గా. రం అక్షతలు; [షా ఖండెంప 

బిడనిదిః ఎడ తెంపులేనిది 

కల్పనా 

ET, |] 
med. § 
ఇల, (ఇ మంచిది; ఆరోగ్యముగల; 
ఆరా గక దద మైనది; (శేషము; అంద 

అ. ర 
వ్ ఇరా ఆవునన్నట్లు ఊ గొట్టుట 

ఇాకాశ శ కాగా మేలు; మంచితనము ; 5 
(శేష్షత్వము 

ఇల? ఇగ గ్య (శేష్టమైన 
ఆగ, రాం సౌందర్యము; 

తనము; (శేష త్వ ము 
a: ₹గ0 కన్ను: rf 
ఆల, కా జ్ఞా మిక్కిలి బాగుగా; గం 

పెద్దలు; గురుజనులు 

zzz, fa పతనముకానిది; చలించనిది: 

ర్భం విష్ణువు; కృష్ణుడు 
ఇాళ్ళగ్గాగగాళా, (ఇం నిత్యపరమానందు.' ; 

కం పరమాత్మ 

ఇతాక్సా గం తృప్తి జెందని; తనివితీరని 
ఇళగ/౫-9గగాాం. ఇం కొం మాటి 

మాటికి పళ్చాత్తాపవడుట; దుఃఖించుట 

xed, ₹₹0 ఇం werd 
గ. శం అవ్సరస: ణా 
7, చిం అప్పరసన; అక్షర కనుము 

లె, గ్గ హరిజనుడు; అస్సృశ్యుడుః 

జ్ఞా అంటరానివాడు 

ఇం అప్పిరనః ఇంకా 

మంచి 

7A, "గం అంటరాని; ఉపయోగింప 

దిడని; చేతితో తాకబడని 

ఈ, షా ఖండింప వీలులేనిది; రం 

భేదములేమి; నిష్కావట్యము 



a తంల ఒం 

న చ ల 

ఇష 18 MTT 

ఇత, 1 తిండింప వీలులేనిది; నశిం 

చనిది 

ఇతెళ. ఈం గం నిరంతరము; (శ్వా 

ఎడ తెంప్పలేనిది 

న్ ఎ సమ్ త ళా 

ఇళొళ్ష fz కలత లేని; (పేమలేని;ః నిర్ణ 

యుడు; ర్యా నిర్ణయత; శాంతి 

ఇల, f= నిర్ణయుడు; fart 

౫౫, (కొం పుట్టుకలేని 

M717, గం కొండచిలువ: ఒకరాక్షనుడు 

శ, [ఈం కొండచిలువ సం॥ మైన; 

కొండచిలువవలెః: సోమరి; ఇ 

సోమరితనము; బాధలేని బతుకు 

ఇగ, [ఇ ఆకన్మికము; దాగినదిః 

రహస్యమైనది 

ఇత్తొళక్షు ఇం కొండచిలువ: ఖా 

ఆశగ గం తెలియనిః పరిచయములేని; 

పరాయి; పరదేశి 

MTT, 0  పరిచయములేమి; 

వింత; ఒంటరితనము 

ఇనా, [కం పుట్టుక లేని ఖ్రా౭గ్యగ్ష 

ఇనా [షౌం విచిత్రమైనది; సాటిలేనిదిక 

రం ఆశ్చర్యము 

ఇష్లషగా గా గొప్పతనము; నేర్చు; 

వింత గొలుపువని 

Haat, గం గం పరీక్షించుట; ఖానా 

HIATT 

శగనాూ౭ల, [ఇ జియింప శక్యము కానిది 

౫7, జ్యా ముసలితనము లేని; జీర్ణము 

కానిది; కీణీంచనిది గం నర(దిహ్మ 

ఆశలకి, వామ 
aaa | ళం 
7, రం అపకీర్తి; aT] 

శ, fణం అపకీరిగలః ఇగ 

శా. గం [కొం ఎల్లపుడు: అవిచ్చి 
న్నముగా 

qa. | గూ [[ నేటికిని ఖన్నా A 

Ml, గిం అజ్ఞానము; శక అందు 

వలన 

ఇనా శాగిం (కృతి అడుమేక; శక్తి, 

దుర్గ (భ్రమ; (జ పుటుక లేనిది 

maria. to జీలకజ శ 

ఆ, [ఇం నెలి వేయబడి ; కులములేని; 

జిన్మి చని 

aaifa, f7o పుట్టని; కులము లేని; ఇభ 

పుట్టుక లేమి 

ఇతర ఇం వెలి వేయబడినవాడు 

7, క్యా తెలివిలేని; రం అజ్ఞానము; 

పరిచయములేమి 

Mm, చం నమాజుకై వేయు పీలుప్పు; 

aT 

ఇ₹[7ల. రృ మలుజాతి గుజ్జము; మంచి _ 

గుజ్జము 

శా ఇం (ప్రాయళ్చితము; దండన; 

బాధ; దురదృష్టము; పాపము 

IITA. రాం విచిత్రవస్తువుల 

నమూహము 



ఇరే[ళషళ! గ amr 

ae రం వస్తు (వదర్శన 

ఈర ఇష ఇళ: శాల; A museum 

౫7. గం జంక లేక పృులిచర్మము; తోలు 

ఈ. జా సంబోధనాకబ్దము; అయ్యా।ః 

శల [గం (ప్రీయమైనః గ్ఞ్యా ఆత్మ 
బంధువు; _పియమి[కుడు [గ్రహము 

Maa: కిం బంధుత్వము; న్నే 

క ఇ ఆగం గొప్పతనము, న్నేహము; 

గౌరవము 

ఇగ, కొం జయింపబడన్మి వాడిఫోనిది 

౫7. [శా అద్భుత మైనది 

fa భళా [ఇ అపూర్వమైనది; 
ఇగ|౯| 

ఇాఖిగా గ్ఞం వూజ్యాడు; గజ విస్తతృము 
ఆశల: రిం దుండగము; యాతన 

7» 3570 అయ్యా ! ౫? 

ఇ[ఇ7, గం నింతవస్తువు; (శా వింత 

'యెనది 

ఇగ్యాక్షై కం యుద్ధము; ఇళ్ల 
ఖా 
ఇళాళ్ళి. + ా  జయింపశక్యముకానిది 

న 
ఇరా [కొం ఆనుచితము; సాటిలేనిది; 

రా విరహము 

ఇనా? గల్ల క్వ ఇంకనూ: నేటివరకూ; 

నేడుకూడా 

ఇక, గా మూర్చుడు; తెలి విలేనివాడు 

ఇగ భాం అజ్ఞానము 
M1 (గ్యా తిలియబడనిది 

MITT కొం పేరు (పవ్వాతులు లేని 

వాడు: క 
ఇక్షాగ్గా ఇం తెలివిలేమి అవిద్య; మాయ 

క: ఇర తెలివితక్కువ వలన 

ఇషాగ (షం మూర్గుడు; తెలివిలేనివాడు 

ఇళ. ఉం తెలియదగనిది; తెలియ 

శక్యము కానిది 

ఇగాగా రం దృఢసంకల్పము: కశ fq 

ఖాలి. గం f7ం నేటివరకూ; ఇంకనూ 

రోష గా రాశి; కువ్చ; (పోగు 

ఇరా కాం అడ్డగింత; షరతు 

ఇ గిం అడ్డంకి; కార్యహాని: చిక్కు; 

[క్యా ఇష్టమువచ్చినట్లుగా తిరుగువాడు; 

రం ఒరనగర విశేషము (హాని 

డగ శకం అడ్డంకి; చిక్కు; కార్య 

కm7[: ఇం ఈం తటాలున అగుట; 

చిక్కుకొ నుట; గొంతుజారకుం డుట 
శఖర ₹ం ౯ ఊహ; అంచనా 

ఇంగా: శా కం అంభనాచేయుట, 

ఊహించుట 

౫౭ క్యం కపోలకల్పనః (జ్యా 

ఊోహో మా(త్రమెనది; ఆరా ఉజ్ణొ 

యింస్పగా 

ఇాడళ్యు నాళ్గాన్లాః రెం నేర్చుగా అంచనా 

వేయువౌడు 

శా: ఇం పూరీజగన్నాథున కర్చెంచు 

యన్నము; కాగా విఘ్నము 

శశ శాం గిం ఆటంకపరచుట; 

చిక్కులో వడ వేయట 
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a en వల. TTR 

FATT 
గూ 

em: 0 విఘ్నము; (పతిబంధము 

అడ్డంకి " 

ఆల శగిం ఒయ్యారష నడక; పరి 

హాసము; వేడుక [రము 

శా గం విహారము; తిరుగుట; సంచా 

ఇరగ అ (కొం యాత్రచేయుట; సంచ 
రించుట; చాటువచ్చుట 

re, po కఠినమైన; అసంబద్ధ 

మైన; వంక రైన 

Tern 7 కం భయపడుటిః తూలు 

చునడుచుట; నంకో చించాట 

శ; [ొం అస్పష్టమైన; 

అల్లరి? తుంటరితన ము 

ఆణి [ఇ చలించనిది; నిత్యమైనది; 

దృఢమెనది 

Fede-deae: Yo ఆవదలో నున్న 

వాడు; మంచము పట్టినవాడు 

qeaqre-qeae fr నిద్రించుట 
కుపయోగించు సామి 

ఇరా శాగ్గిం వెగదిః పైఅంతన్తు; మేడ; 

ఇం ధాన్యరాళశి; రాశి 

ఇళ శం. మేడ; చెఅంతను; 

బాల్కనీ; అటక న్ 

[CTT Fo బురుజు; రాళి 

Af శాం గుడినె; నూలునిచ్చ 

ఇర్షెరా [ఇ ద్వఢమెనది; అపార ము, 

అజేయము; అఖిండితము 

రేఖ, గం నిరాధారమైనది; 

ఇ గ ఆను; అఆశ్వమండలగతి 

ఇం 

శ ఇం ఈం అనుపోవుట; మితి 

మీరి సారాయము త్రాగుట 

ఇరా? [గం అడ్డులేనిదిః క్లాగ్గాఖళాంళ్లేగా 
ఇర్టళర్దు కం (పలావము;ః గా అసం 

బద్ధమైన 

MFI: To A horse laugh. విరగ 

బడి నప్వుట 

కడ్జ[ల ర్ధాం కోటబురుజు; మహలు; 

న ty మేడ పెని గది 

ger ఇం మేడ; మేడపైగది 

ee రాగ నూలువిచ్చః ఇఇల్రా! 
గా ఇరువదిఎనిమిది గ్య 

a, 28 సంఖ్య 

CCIE D (ఇ్ఞా తొంబదిఎనిమిది; రా 

98 సంఖ్య [సంఖ్య 

రద్ద[₹్ర జా పదునెనిమిది; రం 18 

gra fo ఏదిదిఎనిమిది; రం 68 

సంఖ్య 

grt: (గా ఎనుబిదిఎనిమిది; గా 88 

సంఖ్య 

ఆరక ఆగం అష్టమ; ఇంగ 
a శం వరిహాసముః ఒయ్యా 

రషునడక; వేడుక 

శత కొం డెద్బిదిఎనిమిది; రెం 78 

సంఖ్య 

Pt చ అర్థ రూయనాణెము 

౫ గ తుంటరితనము; అల్లరి 

mT? గా సీమంతము; డూ ఎని 

మిది మాసాలకే పుట్టిన 



eT CE 

75 TI: fo (కా ఒయ్యారముగ 

నడచుట; మదోన్మమత్తుడగుట 

శ గం ఎనిమిదిరోజుల కాలము; 

వారమురోజులకా లము [సంఖ్య 

CLE fఇ డెబ్బదిఎనిమిది; రం 78 

1 గొం పదునెనిమిది; రం 18 

సంఖ్య 

4, గాం ఎనుబదిఎవిమిది; క్యా 88 

సంఖ్య 

శ[వ[ఠ, ౮ కసటనాటకము; ఆడంబరము 

ఇొగాలభా గం నూటఎనిమిది 
ఖగ శిజు 108 పూసలుగల దండ 

ఇక గం చలించనిదిన కాగ గిడ్డంగి 
CEE రా ఆటంకము; కున్నీ పట్టు 

విశేషము 

రాక, శం మొండిపటు; హరఠముకడ 

శక: (కా చలించనిది; స్థిర మైనది; గాగ 

MF TrsTs రాం గుదిబండ 

రం మ ben ఇబ్బంది; విఘ్నము 

వ్ జా నలుబదిఎనిమిది; క్యా 
48 నంఖ్య 

శశ గాం ముప్పదిఎనిమిది; రెం లేకి 

సంఖ్య 

కా గం మొండిపట్టుదలగ ల; 
గర్వముగల 

ఇక 0 గం అగుట్ట హఠము 

చేయుట [సంఖ్య 

ఈ1ర్టోగత [ఇం అరువదిఎనిమిది రెం 68 

శశ శగం పోట్లాట; స్పర్ధ 

కకె[కౌ? కం పశువులదొడ్డి; రాళి; కనుల 

దుకాణము 

క రం నెన్యప్పుఠాణా యా(తికుల 

విడిది 

METI: Io (ఖా అడ్డగించుట; నింప్పట; 

చొవ్పించుట: ఒకరాగవి శేషము; 

పోటీగుంజి 

జతర రాం రాశీ కటైల గుట్ట; కధల 

దుకాణము 

FFT? గం గం ఇచ్చుట వేయుట; 

పోవుట 

ఈ గొం చలించనిది; దృఢమైనది 

రం 

౩/కగళు [ఇం హఠముచేమునట్టి; 
సోమరియైన 

శాక ఆం అవసరసమయము; అడ్డంకి; 

మొండిపట్టు 

ఇరా [కొం కనుపించనిది ఇ. 

శక ఉం చలించనిది; స సృబ్ధము 

ఇశ్రగా-గశ్రొగా కొం ఇరుగుపొరుగు 
M-TH! To ఇరుగుపొరుగువార్లు 

ఇక్లైగ ఇ దస మగ్గము; | ప్రధానస్థాన ము; 
కార్లు; రిషెలు మొ॥ నవి ఆగు చోటు 

Stand 

₹థ[గొళ/ రం దలారి; ఏజెంటు 

ఇక గాం రెండున్నర; ce 

రాడా; Jo దెబ్బ; ఎదురు దెబ్బ 

కణ ఈ0 (కొం ఎదురుదెబ్బ తగులుట; 
“నహాయము పొందుట 



ఖగ 22 ఇగ 

ఇగా గ ఇరుసుతుదిచీల; ములికి; 
అంచు; హద్దు 

fr ఆగం అణుత్వము; ఒకయైశ్వ 
ర్యము; అఆష్టనీద్దులలో ఒకటి 

rem [ద ఆణిమాది అషైశ్వ 

ర్యములు ఆణిమ, మహిమ, గరిమ, 

ఈశత్వము, వశిత్వము 

అగి నిం ళం ఖగ 

శాల: గం అతిసూత్మ మైనది 

ఈగ ర్తం అల్బము; పరమాణువు 

ఆ 414: ర్భం పరమాణువులు జగత్కార 
ణములవియు నిత్యములనియు చెప్పెడి 

- తార్కికవాదము 

ఇగ; క | 

ఇగ } కాం [70 కనుక; కాబిట్టి; 
అందువలన 

కాల f7ం అసత్య మెనది; a= 

ఇగగా కొం ఒంటెలు నీర్ముత్రాగుచోటు 

ఇన గాం కాచబిడనిది; వేడిగాలేనిది 

ఇళ క్షం ఆక్సరు ఇళ్ళ 
“RRA రం ఆత్మరుసీసా 

Ta: గం [అటు మొన్న; ఆవలి 

యెలుండి 
న్ 

ఇగగుగా గం ఊహించనిది; అనుకొన 

నిది; ఆకస్మికతము 

ఇలా రం పాతాళలోక ము 

శ: శం ఆవినెచెట్టు; qed 

శ శగ్గిం దానము; “హూమానము 

| 

ఆగక కొం నేర్పరి: ధూర్వుడు; అను 

భవశాలి 

ఇగ ఇం మిక్కిలి; ఎక్కు వవ ఇళ్యం 

ఆధిక్యము; శారా ఒకఉవ సర్గము 

Mfr, కొం ఆలస్యము; చెడుకాలము 

ఇసూ గా రం మీరుట; దుర్మార్గము 

CIEE గాం రెం హద్దుమీరుట 

fi షం. హద్దుమీరిన; జరిగి 

పోయిన 

ఇగ కొం హద్దుమీరి నడచువాడు 
fT కొం ఆత కమణము 

quan గాం హద్దుమీరి నడచువాడు 

fn: కొం అతిికమము, హద్దులేమి 

far 7 రం అధికజినాభ్వా 075 

Papulation 

far Fo గోరంతలు కొండంత 

లుగా చెప్పుట 

af: 
fad» 

పోరెడియోధుడు 

fe గం భిన్నమైన; అదనము; 
వేరే: డ్య గా అంతేకాక; ఆదిగాక 

ఆగ రం అధిక్యముః fT 
క7f ఇఇ రం దిడాయ్యి పరుషవాక్కులు 

ఇగగాషగగా ₹గిం మహావరా క్రమము 

ఆల, గొం మిక్కిలి ఎక్కువ; ర్హా 
ఒక అర్భాలంకారము, ఆధిక్యము; 

(శేష్టత్వము 

కం పెక్కు విలుకాండతో 



- ఇగ గాగా 24! 

mn శాగిం గొప్పగా పొగడుట; 

ఒక ఆర్జాలంకారము 

mfr రం మోసము; 
మణము 

ఇ₹గొగాగా రం భేదులు; పాసనాలు 

fare: రం అతిసారరోగి 

dif. fq అగోచరమైన; ఇనాం 

ఈ "గాం గడచినది; ర భూతకాలము 

ఇగేగాగా 70 గం గడచుటః శ 
ఇఇ గా అత్యంతము 3 

ఇగ్షాగు గ్య ఎత్తుగాలేనిది; పొట్టియైన 

ఇగ్చారాఫ్ ఆ)౦ ఆతురత; చంచలత్వము 

AJA ఈం శా భయవడుట; 

తొందరపడుట 

ఇక్చణా [ఇ సాటిలేని; పోల్చరానిది 

mgr [0 సాటిలేనిది, అపరి 

మితము 

ఇగణ గిం సాటిలేనిది: లెక్క లేవిది 

rE జ్యా సాటిలేనిది ష్యాజా 

ఈగ జ్యా కోరికలులేనివాడు; 

ఆగ fF దృఢమెనది; విరుగనిది 

MTT do అత్తరు అమ్మువాడు; 

యూనావీమందులు అమ్మువాడు 

లగ [కొం మిక్కిలి 

ఇణగాగాం కం దౌర్జన్యము; 
Tal: కొం దుర్యార్గుడు 

Fr గా గొప్పగా వర్తింపజడినది 

ఆభ [4 గం అతిశయముగ 

వర్ణించుట 

అతి(క్ర 

aa fo నిగ్గులేవివాడు; .-నీతి లేనివాడు 

ఈర? కొం జైనుల సాయరకాలపు 

భోజనము 

ఇల, ల ఆలనీపోని 

ఇషగా త్తం వీటితోట్టి, పెద్దమట్టి బాన 

qt» గం కుడితితొట్టి; చిన్నవిడత; 

పూలతొట్టి 

TT. 70 [కం ఆస మించుట 

ఇషా? అరం లేక బ్య 
ఇళ్లు ఇఆగ్గిం రచ్చచావడి; గోష్టి; కొలు 

వృకూటము 

ఇగ గొం మిక్కిలి లోతై న్దెః 

అగమ్యము:ః ఆసారము 

7 fక అన్థీరముః ఇగ 

ఇషళషా గం దండింపదగనిది 

శ జ్య దంతములు లేనిదిః శం 

జలగ 

ఇకా గొం నిష్కుళంకము; తకబడనిది 

శా గాం ఇవ్వబడనిది; రం చెల్లని 

దానము 

ఇఇ, ఆగం సంఖ్య ఖ్లాఖ 
ఇఇ, గొ తుచ్చము. ఆల్బము 

లః రేం వినయము; నజ్యారముః: 

వాజ్యయము 

qaqa గం గం అవశ్యముగా! 
ఉద్దేశ్య పూర్వకముగా 

ఇక, (చా సాహిత్య సంబంధ, మెను 

సాహత్య వేత 
అనే 



[గొ ర్పొం లేమి; పరలోకము; మృత్యువు 

FITZ: Fo పరలోకము; యమ 

లోకము 

ఇగ వేళ్ళు చం నేరవిచారణకు తగిన 

చర్య తీనుకొన కుండుట 
ఇగణా (శా అణచశక్యముకానిది 

ఇకా రం అల్లము 
ఇఇ షం ఆకులులేని, వై న్యములేని; 

రం న్యాయము 

రష Teds శం న్యాయముచే 

కూర్చుట [నము 

రకాల రభ, రం తారుమారు; పరిపర్శ 

ఇఇతే[, [ఇ న్యాయబుద్ధి గలవాడు 

nf 

ఇగష కగు 
ఈ fens మంచప్పకాళ్ళ[త్రాడు 

CLE oy 

i: Fo ఎసరు 

ఆ గం వచ్మలేని (వశువు) 
a (ళా చెల్లి ంసబడినది; నిర్వహింప 

ఐడినది; ఈగ, ఒయ్యార ము! 

₹₹1 గ నేర్పరి; మోసగాడు ఇషా 
చెల్లి ౦ప్ప 

౫1? భాగం వాయిదాలలో చెల్లిరిచు - 

పద్ధతి; వాయిదా కౌలనిర్ణయము 

అగ. రోగం అప్పుతీర్చుటః డబ్బు 

యదుట 

ఇరగా కం న్యాయస్థానము, 
qq 

ఇగ గాం కోర్టునం వింధ మైనది 

ఇఇ ₹గ[ విరోధము; ద్వేషము 

ఇగ, క్యా ద్వేషి? విరోధి 

రాక] ఇజం ఒయ్యారము; కులుకు 

ఇత [షం చూడబడనిది; రహస్యమైనది 

ఇభ షా ఉదారుడు; నిర్భయుడు, 

[(పచండుడు 

కాళిగా రం సాహిత్యవేత్త; కళాకారుడు 

గ గం ఇవ్వదగనిదిః ఖగ 

ఇ్త[ కళా దితీముము. ఇ భొర్షైష? (గాం అధర్వ CIE) 

ఇకక గ్య కనబడనిది; లోపించినది 

ఇర్యంరా కొం (పారబ్దము; అదృష్టము; 

జా చూడబడనిది 

' కరా గ్య ఇవ్వదగనిది; ర్తెం ఇవ్వదగని 

వస్తువు [థుడు 
శక గం దేహరహితుడు; రం మన్మ 

ఇశ్రా గం నగభాగము; ఇడ 

ఇ f70 సగభాగముః ర్య చిన్ననీసా; 
చిన్ననావః సీసాలోనగభాగము 

ఆశ్ర కాగ చాలసన్నని వస్త్ర విశేషము, 
దమ్మిడియందు నగభాగము 

ఇళ్షిగగళా గ ఆధునికమెనది; నేటిది 

ఇక రం పర్వతమ్యు వృక్షము; నూ 
ర్యుడు 

శబ. గం సాటిలేని; వంత 
ఇాక్లిగ్గా రం అభేదము; 

జీవేశ్వరుల యైక్యము; (కా అద్వితి 
యము; అసమానము 

(దబిహ్మము; 



న్నీ 

TRI uted 

SECIS ర్ం జీన బహ్మైక్యమును 

బోధించు మతము; “జీవో బహ్మెవ 

నావరః"* “[బహ్మసత్యం జగన్మిథ్య' 

యనిచెప్పు శంకరులనుతము; 

ఈల ఇఇ్యాం (క్రింద: భన 

ఇళ్ళః గ రం డందపడుట; నాశనము 

ఇళ్ళ; [13 రం దురదృష్టము: నాశనము 

ఖా [డా అర్ధ భాగము ఇక (కింద 

ఆకాశ f సగముపండిన; చక్కా 

వక ఫ్రాగౌ 

ఇఇ] ఆగం పార్శ్వపు నొప్పి 

ఇఇాజ్షైం గం అస్పష్టముగా చెప్పబడినది 

wm (గం ఆంగ్లోయిండియను 

ఇఇణిళ్ళు గజా నడివయస్సుగల 

ఇళాగా గాం నీచము; వీచుడు 

CPE 
MTT fens నీచత్వము 7 

కలల] కే 

కక కం (క్రింది పెదవి; 
ఆకాశము; పెదవి; 

తక్కుంవైనది; నీచము 

ఇాళాగాగా కం పెదవుల ముద్దిడుట 

ఇ ఇరగ ర్ం దొండపండు వంటి 

ఎరరని "పెదవి 

ఇఇ కం (కంది పెదవి 

ఇల, రం అన్యాయము; పావము 
అగ రెం పాపాత్ముడు; దుర్మార్గుడు 

nfs శం బండితొట్టి, I) 

ఆచి: అగా సాధువులచేతిదండము; 

ఆధారము 

పాతాళ ము, 

జా (కింది; 

గణా జా ఎక్కువ; ర్తెం లాభము; 

ఒకఅలంకార విశేషము 

afer రం ఆధిక్యము 

ft రం అదనపుపన్ను, SUpertax 

fT, ర ఆధారము; ఆధ్యాయముః 

సప్తమీ విభక్తి, దావా; కోర్టు 

fam ర్ం కోర్టుఫీజు 

fm ఇం న్యాయాధివతి, 

ఆధికారి 

ఆరా రం ఎక్కువ భాగమ్ము ఇం 

మిక్కిలి ఎక్కువ (కొం [గం ఎక్కుం 

ఇళ్లు ఆగం అధిక్యము, గొవ్చ 

తనము 

fer ఇం గం. ఎక్కువగుట, 

వృద్ధిజెందుట్క శా f్ఞం ఎక్కువచే 

యుట్క “పెంపొండించుట 

ఇఇ కం (సళుత్వమ్యు హక్కు 

fmf కం అధికారి గొం 
(పామాణీక మైనది 

ఆగ గం స్వాధీన మైనది 

free: నాం అధికారము; ₹|౮ 

fT, రం అవమానము, ఆకేసము 

ఆగ గం లభించినది, తెలిసినది, 

చదువబడినది 

fafa గం మెకిగాలి కాంతిగ లది 

ఇషా ర్భం ఇష్టదేవత; కుల దైవము 

ఇగాశఇ | దేవతాసం
బంధ మైన ర్థం 

కులదె వమ్ము ఇష్టదేవత 
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ఇళ రం ప్రధానాధికారి; [వభువు 

ఇషగాళాఖా ర్భం నాయకుడు; ముఖ్యుడు, 

నియంత 

ఇరా రం యజమాని; రాజు 

TA: రం క ంటికురుప్తు కంటిజబ్బు 

ఇాగ;ళా రం ఆధిక మాసము, గాగ! 
mtr: గిం సగభాగము, ర్తం సగ 

భాగస్తుడు 

wf ఇం కకం రెండు సగభాగ 
ములుగా చేయుట లేక పంచుట ఇ 

జ్యా రెండు సగభాగములగుట 

ఇగాళాలా ఆగం సగభాగఘు 

ఇలా [జ్య రథము వెక్కినవాడు, 
ర్ఞం సారథి; 'పెద్దరథముః కర్ణుని 
షెంచిన సూతుడు 

Creat రం చక్రవర్తి; మహారాజు 

fq ర్ం ప్నామాజ్యము 

afer: | కం నేరారోవణ: 
aftr: 7 

ఎత్తుట; ఎక్కిఎంచుటి 

fT కొం డె కెక్కుటీ; ఇగ? 
fae కొం లాభములోవంతు; టోనసు 

fT, రం లీపసంవత్పరము, Leap 

year 

qf లం సమావేశము, 5౬5510౧ 

qf కం అదనప్పపన్ను లేకసీజు 

fre కొం అధీదేవత్త్స ముఖ్యుడు; 

ఈశ్వరుడు; సంరక్షకుడు, అధ్యక్షుడు 

wf ర్తెం (ప్రభావము; రాజ్యము; 

సన్నిధి; అధికారము; నివాసస్టాన ము; 

(పభుత్వము,; ఆశ్రయము 

ఇ(ళాంా[₹థా రం  పొలించువాడు; 

ముఖ్యుడు 

mfafea (ఇం స్థావింపబడినది; నియ 

మింపబడిన; ఉన్నది 

7 గాం విధేయుడు; స్వాధీనము; 

లోబడిన, ఆశితుడు (ధీనము 

ఇల ఆగం పరవశత్వము; పరా 

ఇకా? గం సం స్వారీనముచేనుకొ 

నుట; వశపరచునొనుటి; ళం ళం 

లోబడుట 

ఇలా కాం లోబడినది; వరాధీనుడు 

ఇ కొం ధ్రైర్యములేని; దుఃఖము 
నొందిన, భయపడిన 

కల [43 రం యజమాని, రాజు 

FIT రం సార్వ భౌముడు 

శన ఇం ఆధునికమైన; ఈ7్ళ 
fm 

* శః fz నిర్భయుడు; నిర్భయము 

ఇల: కొం అస్పష్టము; అపూర్ణము 

ఇఖికా జాం నడివయన్సుగల 

Ce ey రం అరగాని; తథ? 

శత: శగిం అర్థరూపాయ నాణము; 

SCE 

శః గం ముఖ్యాధికారి; అధ్యత్తుడు,; 

అధిష్టాత ణా కంటికి కనిపించునది 

FETT Fo ఓంకారమం తము; జ్ఞా 

[ఇ సరివూర్ణముగా; అక్షరక్షరమూ 
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శకలాల కొం చదువు, అధ్యయనము 

5747ల: కొం పఠనాలయము 

శల గే[ఇ గా చదువదగినది 

ea, రం నిశ్నయము; 
త్నము 

MT. రం ఉత్సాహము; (గద్ధ; 
పట్టుదల, [సయత్నము 

nf, ఇం యయత్నింపబడినది 
eA], ₹₹0 వద్దుదలగలవాడు; 

ఉత్సాహవంతుడు; (ప్రయత్నించువాడు 

[ప్రయ 

af (శం సంకల్ఫింవబడినది, 

[పయత్నింపబడీనది 

ఇళగషఇ[గా Tro ప్రయత్నము; 
Tac 

౯17% రం ఉపాధ్యాయుడు; fare 

meq fo ] చదువుచెప్పుట; 
MEAT: Go 

బోధించుట 

eaters Ho ఉపాధ్యాయి; 
ffir 

కలల రం (ప్రకరణము, అధ్యయనము 

sx: | 

rear, 2 మధ్యాజ్ఞానమ; 
పొరపాటున నోకదాని గుణమును 

మరియొకదాని యందుం డునట్లు తలం 

చుట 

ఇళ్ళాళ్లిగ క్పం చర్చ; లేని పదముల 

కొన్నిటిని తెచ్చుకొనుట 
era రెం అధ్యయనము చేయువాడు 

ఇళగిళా శం చదువదగినది 

ef, రెం యజ్ఞ మునందు యజుర్వేద 

తంతమును నడుపువాడు 
ఇ శం దేహరహితుడు; రూపములే 

నిది, ర్తెం మన్మథుడు, ఆకాశము, 

హృదయము 

maf. రం మన్మథుడు 

ఇ [క్యా అంతులేనిది; ర్తం విష్ణువు; 

ఆదిశేషుడు; ఆకాశము 

ఇ [క్యా [జ్ఞా పిమ్మట; వెనుకటిది; 

నిరంతరము 

ఇగగా? రాగం భూమి; పార్వతి [విరోధి 

ఇగళ్షగా. ఇం. చెడ్డ; ర్భం దుర్మార్గుడు, 

Mm లు సగం [గం రమారమి; 
శ్రీఘముగా; తరచుగా; దగ్గర 

ఇగఇాజై? [ఇం చెప్పబడనిది 

7: కొం గ్లాని; రోషము; ఈర్ష్య; 

విరోధము, నూ గోళ్ళులేని 

rT ఇం "కం కో సపడుట; శ 
waar To గోం కో పము తెప్పించుట; 

విసిగించుట; ఖా [కం కోపవపడుట; 

విషుగుజెందుట 

ఇల ₹గం కోసము; విసుగు 
ఇగాశ f7ం కోపిష్టీ; cael 

ఇ గాం కోనపడిన, వినుగు? 
నున్న; అనుచితము 

ఇ f సభ్యత తెలియని, వంకర 
గల; తీరుగాలేనిది; సహోజముగా 

పుట్టిన 
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ఇగ గాం అసంఖ్యాక ము 

MT 0 గం బుద్ధిపూర్వక ముగా 
జాగుచేయుట 

MT ఇం కం ఆలస్యముచేయుట; 

₹ం గం వెండ్రుకలు మొ॥ చిక్కు 

దీయుట 

గ గొం లెక శాలేనన్ని 

ఇగ గం లెక్సించ వీలుగానిది; 

అత్యధిక ము 

ఇ గ్య పాపములేని; నిర్మలము; 

రం పుణ్యము 

శ (గా 

sl 
ware eo fo ఆకస్మాత్తుగా; 

7 గా 
శ గం ఎంగిలిచేయనిద్సి. రుచు 

చూడనిది 

అగ జం కోరబడనిదిి (ప్రేమలేని 

ఇ: గం కోరబడని 

ఇగా్యా?గా కొం తెలియని; పరిచయము లేని 

రం ఆజ్షానము, అపరిచితుడు 

ఆగాకర క్యా చూడిబడనిది; ఇడా 

ఇకా గం వంగనిది మరియొకటి; 

వినయములేని (జ్ఞ (జ్ఞా మరియొ 
కచోట 

mf ఈగ 

కొంచెము 

శ ణా అధికారములేని, గం 
ఆధికారము లేమి, ; ఆయోగ్యత; వివశత 

అహంకారము, [గా 

ఆహ్వానింప బడవ్; 

గ, శా అయోగ్యుడు, అధికా 

రములేనివాడు 

ఇాగ్గాషాజ్రగా ఇం అధికారము లేనివాడు 

ఇగ, గ్లూ తెలియనిది; లభించనిది 

ఇల [షం నిరుద్యోగి 

ff అగా  నిరుద్యోగము, 

ఇగ 
గ రం అనాసచెట్టు లేక వండు; 

A Pine apple 

ఇఇ గం సాటిలేని; ఏకాాగమైన 

కశ రం పొందికలేమి 

ఇకా గం అఆసంబద్దమైనది; పొంది 
కలేనిది 

రాగ: రం అజీరము, ఇ శా 

కాగ [జ్యా చదువురానివాడు; గాజా 

శ గం బిడ్డలులేనివాడు 

[లః కం నిర్లోషము; అమాయక 
త్యము 

mT [కొం నిరపరాధి 
శర గాం కోరిక లేనివాడు, అనంబ 

ద్దము, నిష్పక్షము 

ur ఆగ్గిం నిరత్యము, కోరికలు 

లేకుండుట 

wf గా 
కోరబడనిది 

ఇబషజ. (ఇ్యా కోరికలులేనివాడు 

ఇలా f శం raf 

ఇలాగా ఆగం జగడము, వెమనన్యమొ; 

ఉపేకీంవబడినది; 

(జ్ఞా అనేకము; ఒకతీరులేని 
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ఆణ-౮ల రెం కీడు; fT 
ఇగ్గాయళాం గం చెడ్డ; రం కీడు 
mara [ం అ(ప్రయమైనది; 

నచ్చని 

శ గం మూర్చుడు, తెలియని; 

పరిచయములేని 

yf: f= ఇష్టముకానిది; శ 

safer జ్యా  అస్పష్షమైనది, 
రహస్యమైనది 

fe, కొం కోరబడనిదిి అ(పియ 

మైనది 

ఇ కొం అభ్యనించనిి పరిపక్వ 
ముకాని; అలవాటులేని 

777 కొం వంగకుండుట; /జ్ఞా అన్య 

మనస్కుడు: దిగులుగానున్న 

శ, గా దుఃఖితుడు, అన్యమన 

స్కుడు 

ల కొం అసంబద్రమెన; సాటిల్డేని 

xfer: fr లభించనిది qr: 

Fear To f5ం (కన్నులు) 
తెరచుట 

ఇగ్యాళా f సాటిలేని; శుద్దమైన; 

అసంబద్ధమైన; కలీలేని 

ల? గాం అమూల్యమైనది! ఉత్త 

మమైనధి; ఆంద మైనది 

77 Fo కీడు; న్యతిరేకార్డము; 

అర్జములేమి 
శ ఇం రంగువేయని; _పేమలో 

పడిని 

Tf [0 అనుచిత వ్యవహారము 

ఇనా అ f అసమాన మైన, కురూసి 
యైన 

శాల, (ఇం నిరాటంకము, ధారాళము 

| జాలీ గం హానికరమైన; అర్ధములేని; 

నీచమైన, వ్యతిరే కార్థమునిచ్చు 

ED అరములేనిది; [పయోజి 

pea 'అతకనిమాట ఓ 

ఇబ [ఇం వ్యతి రేకార్థ మిచ్చునట్టి, 
మిక్కిలిహానికర మైన 

[ఇదే ఉం అర్హముకానిది; 
యుక్తము 

ఇగ్గాతా రం అగ్ని; అగ్నిదేవుడు 

శర, గం కంటికికనుపించనిది 

Feed రం తుపాకిమందు, Circa 

ఇగలళ్లైకు 7ం అహంబహ్మాన్మి; నేనే 

భగివంతుడనే వాడు 

. ఇసు గం అగోచరము, ఆగ 

ఇ షం అసంఖ్యాకము 
శా [షం ఎక్కువ; విస్తారము 

TT: fz తెలియబడనిది; ఇవాళా 

ఇడ రక్తం. గానుగ ఎద్దుకళ్ళ గంత; 

కాలి మెట్టి 

ఇగాషళా గ నింద్యముకాని; లోవములేని 

శ కొం నిర్లత్యముగల; , అజా 

(గత్తగల్మ; రాం నిర్ణ తము, 

అనుప 

అజా_గత్త 

బాణా; గం అంతులేనిది; గ్యాా గూ 
ఎల్ల ప్పుగః 



xara 30 ATTN 

ఇ గం కులము, వంశము, అన్య | 

యము - 

mT 00 గం ఎల్లప్పుడు. ఎడ 
తెంప్కలేకుండా | 

ఈ [ఇం నిరాధార మైవ; ర్భా 'న్వేచ్చ 
కనక, రం ఉపవాసము; శ 

ఆగ [గం నశింవనిది? fA! 
ఇగాగకాా. అగ  నేశివంటకము, 

కాష్ ఇక్ . 
mar గం ఓర్పు లేవి, సహించజా 

లనిది 
qm: [ఇ వినవట్టిది; నిర్గత్యీంవబ 

డీవది 

ఇకక fశ చెబ్బశ గలవి; నిరాధారమైన; 

తవంతటతా నగా ధ్వనించునది 

శక ర్తం ఓంకారనాదము 

ఆగరా [ఇం హానికరమైన, ర్వ కీడు 

విరోధము 

ఇఇ ఇం అవకారి; గం కీడుకో 
రువాడు 

qa: [క దరిద్రుడు; అసాధార 

ణము; విచ్మితము; అసంభవము 

శా: ఇం అసంభవము; అలౌకీ 
కము 

ఇనాం fo అల్లం ఆసంభము; 
ఆలౌకీకము; ల్లా అసాధారణమైన 

సంగతి 

mT. భారం. వెనుకముందాడుట; 

పెడ చెవిని బెట్టుట 

amma, 

Mm గాం రానిది; లేనిది; ఆద్భుత 

మెనది; జరుగటోవునదీ; తెలియనిది 

fro [గం అకస్మాత్తుగా 

MIT క్తొం చెడ్డనడవడి; దుర్మార్గము 

Mn. ₹₹0ం దుర్మార్గుడు; శ్ఞాఇ[ల్! 
ఈల ర్హం ధాన్యము; ఇ 
ఆక f తెలివిలేని; 

_ అయోగ్యుడు; అమాయకుడు 

ఈల జ్ఞా ఆసహాయుడు; దీనుడు; 

రెం నిరాధారవ్యకి; తల్పితండులు 

లేనివాడు 

FAI క్తొం అగౌరవము 

af [గాం నిత్యమైనది; ఆదిలేనిది 

ఇగ షం అవమానింవబడిన 

రన ₹ం సకం తెవ్పించుట; బశ? 
గ-ఇఇగగా Fo ఆసంబద్ధవలానము; 

fఇ నిరరకమైన 
ఇగాగా ఇం అపరిమీతము; కొలవ 

బడనిది 

అజాని; 
ల 

| f (వేదష్యవథ్యావ 
లులేని 

ఈలా ఇం ఆరోగ్యముగల; ర్తం 

ఆరోగ్యము 

mire fo పేరు పథ్యాతులు లేని; ర్తొం 

ఉంగరపు (వేలు 

fae: శం ఉంగరపు (వేలు 

qr గం గం (పయాన లేక 
ఆయాసము లేకుండా; అకస్మాతుగా 



a+ rari 

శా కొం దానిమ్మకాయ లేక చెట్టు 

T1471, రం ఎండ బెట్టినపుల్ల దాని 
మ్మగింజిలు 

77: ₹శాా దానిమ్మరంగుగల; తెలివి 

లేని; నేర్చు లేః'; అయోగ్యుడు; అమా 
యకుడు 

రా 17 

అ(పయోజనమెనది 

777. f7ం తెరువబడియున్న; ఆవరిం 

పబడని 
శ, (జ్ఞా మరలరానిది; మరలచె 

వృబడనిది 

af శ టబొతి గా వానలేక 
పోవుట గా 

శ ఇం ఆశలులేని; కోరికలు లేని 

క ఆగిం కోరికలు లేకుండుట; 

ఆశ లేకుండుట 

శల? ఆగం అశద్ధ; నమ్మకము లేమి 

ఇఇ రం పొట్టఉబ్భుజబ్భు; (జ్ఞా 
దిక్కు లేనివాడు 

౩ఇ/గఖా [కం 170 వ్యర్థముగా ఇకా 
కః 7 దెబ్బితగ లని; రం ఓంకా 

రనాదము 

TET కొం ఉపవాసము; లంకణము; 

[ఇ నిరాహారము 

శ గం  అఆహ్వానింపబడని; 

ఇ[గాగాగాగా 
అస్యా, జ్యా నిందింవదగని; దోషము లేని; 

ఉత్త మమైన 

అనవసరమెనది; 

| 

ఇషాంత రోం కోరిక లేమి; అయిష్టము 

ఇ|ఇ[ "బగా [కాం కోరనిది; ఇష్టముకానిది 

జ్ర, f కోరిక లేనివాడు 

fra, గా ఆస్టిర మైనది 

ff [గం ఆహ్వానింపబడని 

ఇషా. శం కం ఇగిగ్యా 
గ్ా " 
నో (గాం గ్బా రెప్పవేయ 

కుండా; నిరంతరము; రెం దేవత; 

చేప 

శ, ొం  అడ్డులేని; నిగ్రహ 
ములేని ఇ 

ఇగగాగా Fo నియమము చేమి 

ff [కాం అనిశ్చితము; అని 

రిషము; అక్రమము 
దటి 

ఇకా. రం అన్యాయము; అత్యా 
చారము 

fT జ్ఞా వదనుగలది; లజ 

ఇగాగరా fo నిర్చేశింపిబడనిదీ 

ఇగ్యాళా. 1... వరింపవీలు లేని: 
afr: ణ 

చెప్పదగనిది 

fT, (ఇం ఎన్నుకొనదగని; వర్ణింప 

వీలులేని 

afm రం గౌలి 7 

maT జా  నివారింపవీలులేనిది; 

త ప్పనిసరియెనది 

afar fa అడ్డ గింపబడని; 

తప్పని సరియెనది " 
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a: గం తప్పని; సరియైనధి; 

GNC 

ఇగ రం కీడు; ఆపద 

కాళ ఛాగిం దెప్పిపొడుపు; కొన; మొన; 
లజ్జ; చేన; సమూహము 

ఇళ ళా రెం యుద్ధము; వైన్యము; 

సమూహము; జ్ఞా చెడ్డది 

ఇఖరా ఇం చెడ్డది; ఇష్టముకావిది 

ఇళ అగ్గిం కో సము; చెడుగు; ఇక్లీ 

ఆశగ ఈగ అన్యాయము; దుర్మార్గము 

ఇగ ఆగం ఆవిసీశి; అన్యాయము; 

అత్యాచారము; మోసము; తవ్పుపవి 

ఇలకు కొం విర్ణక్ష్యుముగలు విరక్తి 
జేందిన 

ఇళ్ళు [కం [ఇ ఇప్పుడు అవుమ; సరి; 

ఇకముంధు, చకా ఒకఉపసర్షము. 

ఇది "తరువాత". “వటి, “(పతి 

యొక”; “మాటిమాటికి, "తో, 
“కూడా” మొ॥ అర్ధము ల నిచ్చును. 

గం ఆణువు 

శశ శం దయ, కల 

FH: Yo సంభాషణ, వర్ణన; 

చెప్పుట 

కలా కర్తం అనుకరించుట; నకలు 

ఇల గల: [క్యా అనుకరించదగినది 

ఇభ: గం అనుకరించువాడు 

ఇల్చకణ, రం ఇష్టము; ఒక అర్జాలంకా 

రము; (జ్ఞా ఆనుకూల్యముగలది; 

జ్యా గా వేపుగా; అభిముఖముగా 

ఇవాల గిం. సంతోషము; ఇష్టము 

ఇగ, 0 ₹ం సంతనీంచుట; 

“అనుకూ లమగుట 

CER జ్ఞా అనుసరింపబడిన; సకలు 

చేయబడిన 

కల్యా? ఈగ నకలు; అనుకరణము; 

ఒకకావ్యాలంకారము 

ఇల్యః (ఇం చెప్పదిడనిది ఇల 
శా. ₹1ం అనుచిత మైనమాట; 

మాట్లాడకుండుట 

wheal {కం (కమజడ్ధ మైనది; రం 

(క్రమము; వరుస; విషయసూచిక 

mpfr ఈగ విషయనూచిక 
ఇచా: 

శ 

Index 

aq fo fr (పకిక్షణము; 

ఎడ తెంపు ఐక 

శూల: రం అనుచరుడు; మిత్రుడు; [శా 

వెంటవచ్చునట్టి 

7: Yo నేవకుడు; [ఇ అనుకూ 

లము; విధేయుడగు 

ఇ ఆగం. వెంబడించుట; అనుక 

రణము 

qT: రా ఒరతర్కం శాస్త్రలవణఘు; 

Induction 

శబా రొం వెంబడించు; సహగమ 

"నము; అనుకణము 

శశ రాం మిత్రుడు; చేవకుడు; 

శిష్యుడా; [ఇ వెంటవచ్చువాడు 



ఇన్భళ్థిళ్ళగ qf 

ఆలానే [0 కృతజ్ఞడు, BBM 
శక రం దయ; వరము; సహాయము; 

అనిష్టనివారణము 

మలక ఇం దయగల, మాజా 
కల, ఇం దయగల; రం సంరక్ష 

కుడు 

ఇనా. క్యా కనికరింపదగిన 

ఈల రం మీత్రుడు; సేవకుడు 

Sl oD (జ్ఞా తగనిది; చెడ్డది 

ఇషా రం "పేరా; Paragraph 

ఇల్మకా రం తమ్ముడు; త ఖాళ్ల. 
ఇల. రాగ చెల్పెలు 

AT Fo తమ్ముడు 

ఇళ్యూ/గ fr చెల్లెలు 

qf. గ్య అశితుదు; పరాధీనుడు 

TT, {లా అనుమతింపబడిన; ఆజా 

పంపబడిన; ర్ం “నేవకుడు “ 

ఇ. ఇగ. ఆజ్ఞానించుట; అను 
మతించుట 

ఇచ్చా? ₹[0 అజ్జి ; అనుమతి 

Far (౫౦ ఆజ్ఞావింపపడిన 

చా [7% రెం ఆజ్జ్ఞాఏించువాడు 

శవా ర్తొం ఆజ్ఞాపీంచుట; అనుమ 

తించుట 

wera. (ణా 

ఆజ్ఞాపింపబడిన 

ఇవా (ణా దుంఖితుడు; వేడెక్కినది 
కాళ్ళ రం వేడిమి; దుంఖము; వళ్ళా 
శాపము 

ఆనుమతింపబడిన; 

3 

గ గొం జివాబివ్వబడనిది 
wnt: (ళా వరీక్షలో ఉతీర్దుడుకాని 

ఇ గం అంగీకరింపవిడిన; క్షమిం 

పబడిన; [(గాంటు రూవముగాయిన్వ 

బడిన; (తిప్పియివ్వబడిన 

ఇళ్ళిక్షగా [ఇం తుచ్చము; స్వల్పము; 
రం వేదమునందలి స్వరవిశ్రేషము 

ఇొచ్చకగా రం చందా; (పభుత్వమిచ్చు 

విరాళము, Subsidy 

ఇకా గాం లోభి; భార్యకు లోబడి 

యుండువాడు 

మం Yr [గ (ప్రతిదినము 

qa. ఇటీ సోమరి, ఖ్యాలళ్లి 
qT. రం పనిలేమి; సోమరితనము 

qf» రం సోమరి; పనిపాట లేనివాదు 

ఇగాడెళు [ఇం దిగులులేని, రా బాధలేమి 
ఇచ్చాళా రెం (పార్ధన; వేడుకొనుట; 

వినయ ము 

ఇళ్గాగాగా ఇం విధేయుడు, (గల్లా! 
కనన కం యవతిధ్వని, భళా 
ఇర్యాష (గగ (ఇం వతిధ్వసంచినది 

ఆగ [షం ముక్కుతోపలుకబడు 
“నది Nasal 

sqmfiaqdq గం జీవనాధారము లేని 

ఇబ, శం మార్గము 
uf ₹f[ం అసమర్ధత; 

కము కానిది; ఇబ్బంది; దారి(ద్ర్య్యము; 

అన నుకూలము 

నహేతు 
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ఊప పాటి లేనిది; ఉపమా TE, jm | 
నరహితము 

ఇరు తం నిరుపయోగమైన . 

uate గం ఆయోగ్యక; 

(పయోజనము లేమి 

ఇ్య[గ[7 = గ పనికిరానిది; వ్యర్థము 
ఆ గా గం తెలునుకోబడవిది" 

“గరి ంపబిడనిడి [ఐడనిది 

ఇగ గ పొందబడవిది; తెలియ 

గ ₹f[ం పాప్తింకపోవుట; 
తెలియకుండుట శ్ర 

fq గం హాజరుకాని; కనిడ 

qe. ఇజం గె రుహాజరు; పరో 

కము. [Ratio 
ఇకా క్తం శై రాళికము; నిష్పత్తి, 

తాగగా ర్తొం మహాపావము 

ఇాబగాగా రం మందుతోకూడ చేర్చిపుచ్చు 
కొనెడి వస్తువు 

qT. f ఉపాయము తెలియని 
qT, ర్ం ఆజ్ఞను శిరసావపాం 

చుట; వేవచేయుటి 

ఇ: గ గురుదీక్ష పొందనివాడు; 
“ఉసనయనము కానివాడు 

pr కొం (పేరణ; స్ఫూర్తి; ఊవి 

రివిడుచుట . 

amin, cp జీవించుచున్న; (పేరే 

వింవబడీన; పోషింసబడిన; సమర్థింన 

బడిన 

ఆనక ర్తం భోజనము 

MT రం వర్షసామ్యము; శబ్లసా 

మ్యము కలిగి యుండునట్లు చెప్పిన యొక 
శబ్దాలంకార నము 

ఇచ్చ ఇళ్ళ ర్తం బంధనము; ఒప్పందము; 

సంబంధము; చుట్టరిక ము; ఫలితము; 

ఆరంభము; చుట్టము 

ఇచ్ళెళళాగా రం సంబంధము; 

చుట్టరికము. 

కళ్ళా ఇ. లం: 

ఒడంబడిక re ల 

CCE CD రెం స్తీకేయుట | En 

PI ₹ం (5. అనుభవించుట 
ఇచా ర్తెం [పభావము; నిశ్చయము; 

రస పరిణామమందలి ఒకదళ 

శ గా అనుభవింపబడినది 

qf గ అనుభవము; 

నము 

ఇన్షా[గ: రం అనుభవము; భోగము 

ఇ ₹0 ఆజ్డి: సమ్మతి 
ఇ 10? రం సహగమనము; శక్ఞఇ₹0 
ఇాన్దాషాగ్గా రెం అంచనా; ఊహా 

త్యోళ్చిగ [గగ గొంగొం ఉజ్జాయింపుగా 

ఖళ్ళగ[గాగగ్ To సా ఆంచనావేయుట 

ALATA ఆంచనా వేయబడి న (గొ 
నది; ఊహింపబడినది 

arqfrfa» రాగం అంచనా; ఊహ 

క్రమము; * 

ఒవ్చందపు పత్రము; 

పరిజూ 
ఖో 

ఇన గా ణా ఊోహొంపదగినది 
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\ 

ళ్చాగా కనా ర్తం సంతోషము; ఆమోదము 

గాగ (ఇం ఆ మోదింపబడినది. 

ఇచ్చ, రం శీమ్యడు; నేవకుడు; (జా 
'వంబడించువాడు 

GURUE రం (పశ్న; విచారణ; జిజ్ఞాస 

[శ (ఇం సంతోవ పెట్టునట్టి; 
సంతృప్తి కలుగ జేయునది 

[్చ7; రం అనురాగము; . (పీతి; 
మనోరంజనము 

refer fఇం సంతోషించిన; తృప్పి 

జెందిన 

[గాః (ఇశృా అనురాగముగల; రం 

(ప్రీతిగలవాడు 

గ్ఞt రాగం అనురాగము; భక్కి; 

(పేమ; 

GEG “ఇ అనురాగముగల; CORED) 

చృf ఆగం అనురాగము; ఇ 
LE భక్తి; (పేమ; (కద్ధ; 

ఎరుపురంగు 

శృ. ఈం యేమగలఠ; భక్తిగల 
7. fఇ్య అనుగుణము, తగినది 

చనాగా ర్త విగహము; బొమ్మ 

చా ఇగ పోలిక; అనుకూల్యము; 

సామ్యము 

Tr Wo కం అనుగుణముగా 
నుండుట; శా గక అనుగుణముగా 

చేయుట 

ఇలా రం (ప్రార్థన; ఆటంకము; 

అనుసరణము; వేడుకొనుట; (పేరణ 

| 

= 

EE pp రం ఉద్యోగమునుండి తొల 

గింపబబిడుట 

mf. (గాం ఉద్యోగమునుండి తొల 

గింపబడిన, 

కాసా, శం నలుగు పెట్టువాడు; అలు 

కువాజబు; పూయువాడు 

తళృఫోగొగా కాం లేపము; ఆలుకుట; నలు 

గు పెట్టుట 

శాత. [ఇం అవరోహణ (క్రమము 

గలది. 

af: f్ఞ అనుసరించి నడుచువాడు 

ఇన్ళెషాగఖా రాం తర్దుమాచేయువాడు 

ఇచ్యాగకగా (శా తర్దుమాచేయబడినది 

71. [శం ఆనువదింపదగినది; 

'అనునదింవబడ నున్నది 

గ. అగా ఆంగీకారము; విధేయత; 

“ఆవృతి; పెన్షన్ 

ఆల గ ఇం ఆజ్ఞా సించువాడు; అధికారి 

శ రం ఆజ్ఞ; ఉపదేశము; 

(కమళిక్షణ 

ఇచ్చ గానా రెం నిరంతరమననము; 

గాఢాధ్యయనము; చింతన . [చినది 

CEE (ఇం పారంపర్యముగాలభిం 

qq గిం పారంవర్యము వినుచు 

న్నకథ; వినికిడి 

SEED గ్గ దయ; మి(శణము; నంబం 

ధము శబ్దముల పరస్పర సంబంధము 

fm, f7ం సంబంధించిన; లభిం 
చిన; తప్పని సరియెనది 
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గ. fఇ సంబంధించిన; అనురాగ 

ముగల; తప్పనిసరిగా జరుగునది 

శర [ఇ సంబంధించిన; అనురాగ 

మగల; కలనియున్న 
qf గా రాజభక్ని; బాధ్యత; 

భక్తీ సందింధము 

Ar [50 రం కార్యారంభము 
చేయువాడు 

కళ్ళకర[7= ర్తొం వేదోక్త విధి; ఆచారము; 
దేవతారాధన; కార్యారంభము 

ఇ (ఇ ఆచరింపబడినది? వేడో | 
కృముగ జరుపబడీవది 

ఇశ్ఞారెశా [షం ఆచరింసదగినధి; చేయద 
గినది 

FTI, FP పరిశోధనః వయత్నము; 

అన్వేషణ 

ఇలా ఇం కాం పరిళోధించుట; 
“జాడతీయట [నాలు 

ఇల: ఇగ కుట్ర; రహన్యమంత 

maar, రం అనుకరణము; అను 

సరించుట 

ఇనాం గం [జ్య తగినరీతిగా? అను 

"గుణముగా; ఆవిధముగా; క్షా అను 

సరణము; పరిణామము 

= f7ం అనునరించునట్టి; అను 
గుణమెనది _ 

ఇ₹77₹ రం బిందువు; నున్న 

FRET గాం (కా అనునరించుట; 

ఆనుకదీంచుట 

fa: ₹గ ఆకృతి; (జ్యా సమా 

నము; తగినది 

7, fఇ సమానమైన; అనుకూ 

లము; ర్తెం పోలిక; (వతికృతి; 

గిం ఆకృతి 

7a, జా అనుకరించువాడు 

ఇల శ ఈం పోల్చుట 
tert f్ఞ అనుకరించువాడు 

౫౭1, శా అనుకరింపదగినది; 

పోల్చదగవది' లో 

ఇళ్ళర[? కొం అద్భుతమైన; (శేస్టమైన 
కాణ్గణ, fఇ అవివాహితుడు “క్ల 

arg, =f పెండ్షికాని శ్రీ 

ఇగ, జా అనువదింపబడీవ; చెప్ప 

“బడిన 

శ f్ఞం సమ(గము; అధికము 

గా రాగా తక్కువకానిది 

౫7 fo సాటి లేని; సుందరమైన; 

ర్తేం జలసమృద్ధిగల చోటు 

ఇషా గం వ్యర్థము; వీచము; నిరంకు 

శుడు; (జ్యా [క్యా వ్యర్థముగా 

కానన ఇ చెడ్డ; ఇష్టముకానిది; 
రా దిగులు; సందేహము 

ఇఇ, రాం అనై క్యిత; భేదాభి పాయము 

mf, f7 నీతి లేని; నీతిదాహ్య మైవది 

ఇకా కొం చెడుగు,. కాళ్లు గా చెడ్డ; 
పనికిమాలిన 

FFT ఇం fక్య అలుగుట; కోవ 
పడుట 
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7 a7: గా అ(ఏయమెన; చెడ్డ; ఇష్ట 

ముకాని 

ఇగష్టా క్యా గా చెడుతలంపుతో 
కేక, రం ఉపద్రవము; అశాంతి 

Fai, fr అద్భుత మైన; అందమైన; 

కొత; సాటి లేని 

TT, రం అద్భుతము; సౌంద 
ర్యము; [కొత్తదనము 

dfn; ర్దం అనర్హత; తగనిది 

ఇషా రం అన్నము; ధాన్యము; 

fఇ ఇతరము 

కక శాక రం దీపావళీ మరుసటిరోజు 

పండుగ 

shat 0 అన్నసత్త ము 

ఫఇాషా-ర్గాన్లా ర్తొం (బతుకు తెరువు; తినుబండ 

ములు 

FATT Fo రక్షకుడు; పోషకుడు 

FATT: Go బిడ్డలకు మొట్టమొదట 

అన్నము తినిపించెడియొక శుభకర 

ర్మము 

ఇఇ, రం బీదలకు అన్నదాన ముచే 

యుచోటు 

ఇష? భాగం తల్లి; దాది 
ఇల, (కా ఇతరము; వేరయిన; 

మరియొక 

గ: టాం (శా మరియొకనినుండి; 

మరియొకచోటునుండి; వేరువిధముగా 

౩727 కొం క్యా మరియొకచోట 

rr. 

sr qT [జ్యా [గా అట్లుకానిచో; వేరువి 

ధ ముగా 

ఆల ET: రం పథమ పురుషమ్ము 
Third person ఇతరుడు 

rama, (జ్యా దిగులుగానువ్నవాడు, 

వరధ్యానములోనున్న 
ఆ, [ఇం వేర్వేరు, ఇతరము 

7: Fo నీతి లేమి, అత్యాచారము; 
(ఇం న్యాయములేనిది; నీతి లేనిది. 

Mt (కా అన్యాయముచేయువాడు; 

దుర్మార్గుడు 

ఇాళాళా "కొం ఆద్వితీయము, అభిన్నము; 

అధికము; మొన తేలియున్న 

గం గా ఎక్కువగా 
ఆాళగా గం f7ం అకస్మాత్తుగా; సుల 

భముగా 

male, fre ఒక అర్థాలంకారము 

కల ఇల పరస్పరము; రం ఓర 

అర్జాలంకారము 

కాల రం కులము; పొందిక; వరన్ప్సర 
సంబంధము 

aq, "గం వంశానుగత మైనది 

fra. [కా చేరిన కూడుకొనిన; 

అన్వయింసబడినది 

జాగా Fo } అన్వేషణ; మన 
TTT, TY నము; చూచుట 

శక, రం పరిశోధకుడు, వెదకువాడు 

Fem, గం వెదకుట: పరిశోధన 
అజా?) TY 
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ఇసాగగా గా పరిశోధింపబడీనది; వెద quad. fz పూజింపబడిన; గౌర 

కదిడినది వింసదిడిన [తస్పు; హాని 

ఇగ, కొం వరిశోధకుడు వెదకువాడు | ఖంగు శృం అవథ్యముః చెడ్డనడవడి; 

ఇగ గం వికలాంగుడు, ఆంగహీనము | ఇగ, ర్తం తప్పుచేయువాడు; 

ఇ, శం విరుద్ధారమునిచ్చు ఉవసర్గ ము; qari, గాం | సీచుడు 

ఇళీం తమరు ఇనా, 
ఇకా, రం వీచకార్యము 
rm, గం అపకిరి ; పతనము 

కాగ్, (ళా స్వార్థ వరుడు 

mt, flo కీడుచే యట 

ఇగ, ఇం అపకారము. చేయబడిన 

వాడు గా హాని 

ఇధ్యా లిం కీడు; అపకారము 

ఆజ్ఞా [[ం అధమము పతితుడు; 

మానమర్యాదలులేని [రహితము 

శక, ర్య కమభంగముః (జ్ఞా క్రమ 

7, క్యా ఆసమ్మతిమాచనగా బయ 

టకు వడచుట alk_ం0ut 

ఇ, జ్యా సండనిది, వచ్చిది 
TT, గం పోయినది; గఢచినది; 

చనిపోయినది 

Mf. ఆగ నాశనము; దురదృష్టము 

mT, శాగ్గిం నదిః ఇ 

ATT, రిం దోషము; ఇ 

ATT: ర్య హత్య; 

మోసము; కొట్టుట 

ఈబా, ర్తా అజీర్ణ ము; క్ష్ఞాన్గాగ! 

తగా రెం హాని; తక్కువ నష్టము; 

గొరవము 

ఆత్మహత్య; 

నాక 

శ (కం అపకీర్తి, ఇళ? 

శక, ణా రోగి; ఆసమర్దుడు 

ఇళ గం చదువనిది; నేర్పబడనిది;' 

Nondetailed 

ఇఇజ్ఞ [షం చదువులేనివాడు: ఇగ 7 
ఇఇ, గం నీగులేనిః' ఆకులులేని; 

వీచుడుః ఛా ఆవద 

ఇగకీ రాగం సిగులేమి; నీచత్వము 

కాగ్ ఇ గం నీగులేకుండా (సవ 
ర్ధించుట 

ఇంగా fh వితంతువు, దుర్గతి; 

ఆ 

అవమానము నీగు లేమి; తుంటరిత 

నము, జంజాటము, అవద, జ్యా 

భక్తి లేనిది; నిగ్గు లేని 

ఇర గ్య కపటనస్వభావముగల, 

విశ్వానము లేని 

ఇగాణ్తా రం సంతానము బిడ్డ 

ఈల కొం చెడునూర్లము; తప్పుత్రోన 

శల, [ళా హానికర మైన; పథ్యము కానిది 

శ72q, రం ఆత్యీయత్య చైతన్యము; 
ఆత్మ గౌరవము; గర్వము 

77, ఇషం తన; మేము; మనము 

రెం ఆత్మీయుడు, బంధువు 
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MTT, ₹ౌం గొం నదిగా చేనుకొ 
నుట; తనపక్షములో చేర్చుకొనుట; 

ఆశయమిచ్చుట 

అ౯ాగాగగగా, Fo 
ఇగాగెగగ Fo ఆత్మీయత; స్వాఖి 

ఇగగాగ్లా, ¥fo మానము 

ఇఇ, కొం సతనము శబ్దముల వికృ 

శభాష 

fr, 1 గం వతనమైన; చెడిపో 
Tt, | యిన; వికృతము 

ఇగ్గాగ్యొగ్గా రం అవమానము; ఖగ 

MTATT727, శ్ర [క అవమానించుట 

aqqarfr fq  అవమానింవబడిన , 

fafa 
MTT], రం అపకీరి గలవాడు; అవ 

మానించువాడు (తోవ 

శ్ర, రం చెడుమార్గము; _పక్క 
ఖాగగస్ రం దుర్మార్గుడు; పాపాత్ముడు 

ఇలా రాగ అకాలమృత్యువు; 

గండము 

ఆల, రం ఆవకీర్సిః TTY 
7, ఇ ఇంకను; మరియు; 

తరువాత 

శ, f అనంతము; అపారము 
ఇ, జ్యా పడమటి; వెనుకటి; మరి 
యొక 

ఇగ [ఇళ్ళు 

గగాాగా 

ఇం నడమరదిక్కు; 

mh, ఇ ఓడింవ బి డన్ని 

ర్తం శివుడు; విష్ణువు 

₹[7₹ ఇ ర్తొం పాపము; దోషము తప్పు 

Tf, రం పావిః నేరస్థుడు 

Tg, 
ఇగాగ్నళ్లా, 
ఇళ్ల రం దానముస్వీకరించకుండుట; 

అవసరమునకు మించి స్వీకరించ 

కుండుట 

fT, ొం స్వీకరింపదగనిది 
Af, (జ్యా పరిచయముకాని; తెలి 

యని 

ఆ, జ్ఞా అభేద్యము; సంబం 

ధించిన, అంకు లేని [ లేనిది 

uff fro అత్యధికము, అంతు 

గ జ్యా ఊహింపవీలు లేనిది; 

లెక్కలేనిది 

fe (జ్యా చక గ్రాబెట్టబడని; కురూ 
పముగల; శు భముచేయబడని 

ఇగ ల, గ్యా ఆనివార్యము; వదలకూ 

డనిది; తప్పనిసరి 

77, (గం అపూర్వము; కురూపి, రెం 
విక్ళతాకారము 

ణక క్ల f ఏకధాటిగా; రెస్సవే 

యక, fr రెప్ఫ వేయని 

TTT, ర్త వ్యర్థ్మపలావము: మరుగు 

మాట 

M4, క్యా వదరుబోశో మాటను 

మరుగువరచువాడు 

| రం పగటిమూడవజాము 
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ఇగ ర్పొం దుర్భాషలాడుట 

లొ . జన ॥ ఇయ అక, రం ఎంద; చెడ్డ పెటి మినహా 
యింస్ప; (పతివాదము 

[| ఏం 

ఈక! 
వకులనిందించువాడు; 

బాదంచువాడు; వాది 

qT, గం [a ఖర్చు 

ఇరాని re) fea 
ఇగ, [కం దుబారాఖర్ను పెట్టువాడు 

Ie, రేం దుర్భాష, తిట్టు; ఆశుద్ద 

శబ్దము 

ఇగాగ్యిన్చా ర్య అపశకువమ 

ఇగ 17, కృం శవస్నావము 

MFHT, Fo 'మూర్చరోగమ్వు స్యార 

కములేమి 

mend, ర్పం మూర్చరో గి 

PTET Yo తకవ్పుస్వరము కర్కశ 

స్వరము 

aq, గా చంపబడినః నాళ ముచేయ 

బిడిన 

AEE: రం ఎగతాళి; TI 

ET. [గం అవహరిం వబఢిన 

TT. శ వికలాంగుడు; ర్తం (క్రీగంటి 

చూపు 

Te ff పండనిది; ఉడకనిది; రాం 

అజీర్ణము; వచ్చిదనము 
ఇరా జ్యా వండుటకు వీలుకానిది; 

జీర్ణ ముకానిది 

| SUTdIT. Yo 

ఊన్న 

శ, క్యా పనికిమాలిన; యోగ్యము లేని 

తొలగించుట; వేరుచే 

యుట: పంచమ్ విభకిి 

7, [ఇ అత్యధికము; అనంతము 

1, {ల నిష్పయోజనము; గాం 

అర్థము లనిమాట 

Iq, [ఇం అపవ్మిత్రము, మురికిగా 

నున్న - 

IT, fo కం వికలాంగుడు; 

fg, 3 చుడు; సోమరి 

ఇగ ఇ మరియు: కూడ; సరిగా; 

నిశ్చయముగా ఆయినప్పటికీ, 

ఇఇ ఇజ్యూ ఇంకనూ; కాని 

fg, exe ఆంశేకాకుండ; కాని; 
ఇటు 

adr, fe సన్నని, పలుచని | 

ఈగ, ₹గ్గం వేడుకొనుటః పైకొర్డుకు 

అసీలుచేనుకొనుట ' 

aga. )క్తం ఆత్మీయత; ఆత్మగొౌర 

గాగ, , వము చైతన్యము; గర్వము 

లాగా, ణా పుత్రులు లేనివాడు; ఆపవి 

(తము; రాం చెడ్డపుత్రుడు 

7711, ₹ం ఈం నింపుట; పూర్తిచే 
యుట 

ఇగ్షారా fఇ నిండిన; పూర్మియైన [వైన 

yar, జ్ఞా నిండని; పూర్తికాని; తక్కు 

SEED cp అద్భుత మెస; సాటిలేని 

ఆజ. రాగం ఆక; కోరిక; ఆవశ్యకత; 
ఇం కం పె; కన్న 
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ఇరజ[జ్ఞాగ, ఇం కంటు కన్న; 

న. 
Wr, కొం కోరబపన 

ఇషా, ఉం కోరదగిన; కోరబడిన 

ఇషా౭జ7, ఈగ అభిలాష ఆశ్వ ఆవ 

శ్యకత 

ఇల, [ళ్ళ (తాగద. నిద 

టము 

Fm. ఇం అసాధారణమైన, 

మమైన 

ఇక్షఇ[ాగ, fఇం వాడుకలో లేనిది 

fT, ఇం అవిభక్త మైనది, బాగా 

Es 

ఆః, [గం అద్వితీయమైన ఖె గే 
MI, గం అడ్డులేని రం అ 

లేమి 

త్స తి 

ళ్ ఇ ణా = ॥ జో 

ఇగ, షం అడ్డులనిి ఇష్టము 

వచ్చినట్లు డెన 
ఉం మొల 

ఇగ, f7ం నివ్వెరపోయిన దుఃఖితు 

rT, గ్య ఎదుర్కొనజాలని, ర్యా 
సాటి లేనికూరుడు 

ఇగ కొం సాటిలేని అద్వితీయము 

జాగ, గం నిరుపమానము, రా 
సాటిలేని ళూరుడు 

అగ గం నీచమైన, అస్థిరమైన 

fast. శం అగౌరవము, అపకీర్తి 

Mf, [క్యా సరుప్రభ్యాతులులెని, 
(పతిష్టిం స బడనిది 

"Yr 

rf, గం నిరాక్షేపషము, ఓడింనబ 

ఇనా, గం అగోచరము, రహస్య 

మైన 

mr. f7ం అకన్మికము, ఆశించ 
నిది, అనుకొనని 

mr, [ఇం జా(గత్తగల, ఇగ 
Tr, {4 అనంత్రము, అమితము, 

తెలియళక్యముకానిది 

ఇల, శ వాడుక లో లేనిది, ఉపయో 

గింపబడనిది 

Tn, గొం (పసీద్దికెక్కన్ని (శేష 
ముకాని 

౫77, కం అసందర్భము; సందర్భము 

వేని; సంబంధములేని 

ఈ, [ళం తఫ్రప్మిజెందని; కోపము 
గానున్న 

ఇగ, శాగిం కోసము అతృప్పి 

శన, f7ం సంబంధించనిద్వి హాజరు 
గాలేని, నిద్ధముగా లేని; ముఖ్యముకాని , 

ఉపమానము 

371: ఇ అస్వాభావికము, 

mri, అలౌకికము, నిశేనమై 

నది, ఆపాధారణము 

ఈగ, [ళా లభించనిది, దుర్గ భమైవది 

rr, [శ పొందశక్యముకానిది 

అభించనిడి 

శ, ఇొం నమ్మదగని, తలతోక 

చేని, దృష్టాంతము లేని 
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ఇ|ఇగా షం అసందర్భమైనది | ఇణ్యాల[77, కం కథ నవల 

ఇం |, లగ ఆప్పరస, మిక్కిలి | mara గాగాగా, నవలాకారుడు 

mad, సుందరి 

ఇయ, (ఇ దయగల; (శేవ్టమైన 
1, Fo అధిక్యము, fe అధికము, 

రక్షీంపబడిన 

111 70 కిం తెర్దుట్వ కువితుడ 
గుద 

ఈకల. శాం నల్లమందు, ల 

శరా! ర్తెం 

ఇన్నాళ్ళ 
కలన ఈగ పొట్టడబ్బుట 

ఇరగ ఇం [జా పొట్టఉబ్బుటః; 
తృప్పిగాఫోంచేయుట్ట విసుగుజెందుట 

౫5, ర్తం పొట్టఉబ్బుజిబ్బు 

Mm, శగ్గిం ఆధిక్యము 

గా కం పొట్టఉబ్బుట 

ఇ్యాలిళ్ళి రం వఠాన్జాతి విశేషము 

757, Fo గ్రీకుతత్వ వేక పెటో; 

అహంభావముగలవాడు 

న [అరిం వదంతి (కణ! 
శక్ఞాశ, కొం నీటబిందువులు 
FETT fo వెల్ల డయినది 

7517 ర్తొం అవీనరు, (ప్రధానాధికారి; 
నాయకుడు [న్యము | 

ఇగ అగ్గిం అధికారము) (ప్రాధా | 

వల్ల మందుతి మనవాడు 

Mudra, ei, ర్ం చిన్నకథ 

రగా రం గారడి; గారడివాడు 

అగా రం సళ్ళాత్తావము; దుఃఖము 

కాక, జ్యా సదాచార సంపన్నుడు 

కన, ఆం నల్లమందు 

[న గం కం నల మందుతి నువాడు 

ఇఇ, కం గొం ఇప్పుడు, ఇవ్పుడే 
1 శ, వం ఆవిరి ! జ్వరములు, 
1 wr స రగు 

ఇష౭గ్శా రం తలంటు; నలుగు, శా 

ఇ, శా నశించిన, చెడిపోయిన 

aad, శాగ్గిం నాళము; చెడిపోవుట 

ఇ గాం జ్యా ఇప్పటినుండి; 

నుండి 

ఈశ, ర్త పాసగనిమాట; fఇ్యా బంధింవ 

దిడని; న్వతం[తమెన 

కష్మాల్టు [ళా మూర్జుడుః జ్ఞా సన్యావి; 
యోగి 

ఇక 

TT, 
ఇచా , ga ఆ(భ్రక్రము, CRE 

ఇఇ షం బలహీనము; wax 

గణ, ) ₹శ్ళా పలువన్నెలుగల 
THY, పలువన్నెలుగల గుల్లము 

PTT, కం ఒకనల్లనివక్షీ విశేషము, 
Starling 
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ఇషా శాగ్గిం త్రీ; 'ఇం దిలములేనిది 

ఇగగగె, Fo వెన్సు, అదనప్పుపన్ను 

ఇతను fం గాలిలేని (చోటు; తానుగా 

వలుగునది 

ఇల, (శా నిర్వివాదము 

M17, ల్యూ సమృద్దము; నివనీంచు 

చున్న 

AT, ₹f[0 జనసంఖ్య; సభ్యత; 

ఆధిక్యము; అభ్యుదయము; నివాసము 

ఇఇ, (₹ం అపారము; నిర్విఘ్నము; 
బాధలేని 

ఇగ గా 1 నిరాక్షేషము: భాధలేని; 

స్వతంత్రము 

sare షం అనివార్యము, ఆడ్డగింప 

శక్యముకాని 

ఆ, రం గులాం; బుక్క్మాం, Te 

ఇత, గం ఎరుపురంగుగల 

ఇల, [ఇం మూర్దుడు; శ 
A, కం జ్ఞా వదరుట; దయ్యము 

నట్టినందువలన కాలుచేతులు ఆశిం 

చుట లేక అరచుట 

ఖత రెం తండి, ఇగ 
జ, (జ్ఞా మూర్ధడు, అమాయకుడు 

ఇగ "ఇం వివృయోజనము; అమాయ 

కుడు 

ఇం నిం ఆలస్యము, క 

ఇష, [చం ఎప్యూవ; కొంచెము 

ఆశ, [కొం ఎక్కువః. ఆగక 
షణ, ఇం మౌన ముదాల్న్చిన 

ఇఇాగా, గం అమాయకుడు; మూర్గుడు 

ఇ షం మౌనముగానున్నః చెప్ప 

శక్యముకాని; అనిర్వచసీయము ర్వ 
అశుభవాక్కు; fro fa మౌనముగా 

77, రం అలిగి లేక దుఃఖమువలన 

మాట్లాడకుండుట 

aT, (లా సీటినుండి పట్టినది; రం 

తామర; చం[దుడు; శంఖము; కర్పూ 

రము; నూరుకోట్లు 

ఇకక ర్తం అరబ్బీవర్ణ మాల 

Tf కొం (బ్రహ: ఇళ్ల! 

౫71, ₹గ[0 ముత్యపుచిస్ప; లక్షీశ 
ఈ, రం సేవకుడు; సంవత్సరము 

మేఘము; ఆకాశము; (జ్ఞా నీరునిచ్చు 

నది 

FIT, Fo సంవత్సరమున కొకసారి 

(పకటించెడి పుస్తకము, ౭1 book 

ఇళ, క్తం సముద్రము; 
ఏడున ంఖ్య 

ఇfశణాగ రాం శంఖము చంద్రుడు; గా 
స ముగ్రమునుండి పుట్టిన 

ఇ, రాం తండి ఇరా 
TTI, కం తం్యడ్రగారు, fT 
కళ్ళ, రెం మేఘము, ఇఇ 

ఆ, శాగ[ం0 కనుబొమ, శ్లో! 

mT, 1 అతఖండముః నశింపనిది; 

సరస్సు; 

తగగ, భంగముకానిది 

7, [గం కక్కీలేని; అవిభక్త ము 

ఇ, f దురదృష్టవంతుడ్డు ఇగళ్షాజ్టిగ 
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' ఇష, గ్య అపభమైన, ఆసభ్యమైన; 
రం కీడుః శోకము, పానము 

ఇల, రాం నిర్భీతి; అభయదానము; (జ్ఞా 
చిర్భయము 

ATG, ర్త మోక్షము 

ఇల, [గా అశుభమెన; కాజాలనిది; 

ఆయోగ్యమెన; ఆందముగా రేని 

ఈ, గం రసజ్ఞ తలేవి; రుచిగా లేవి 

రం మోటుమనిషి 

xan, రం దురదృష్టము; ఇషా 

nT, f దురదృష్టవంతుడు _ 

ఇష్ క్యా అపి సిలో వాటాకు హక్కు 
లేవివాడు; దురదృష్టవంతుడు 

ఇగ, [జ్ఞ దురదృష్టవంతుడు; ర్తం దుర 
ద్మష్టము 

ఇ, ర్పొం లోపము; లేమి; మరణము 

41, షా వచ్చవిదిః ఇష్టములేనిది 

aan. 1 కాజాలనిది 

కాష[, క్షం సంకేతము; (పతిబీంబము; 
విధ్యాజ్ఞాన ము; వీడ 

ఇఇ =, ర్వా (పాచీనవాద్య విశేషము 
shaq, రం దెబ్బకొట్టుట; హాని 

ఈష, రం వేవకుడుః న్నేహితుడు: 
సహాయుడు 

saan, ర్త హింపార్థమైన హోమ 

కర్మము 

fra, ష్యా కులీనుడుః విద్యావంతుడు 
₹షాళ్గ/గ్గా శ పలీనత 

ఈగ, క్యా జయించిన; రం ఒకనక్ష 

(త్రము; లగ్నవిశేషము 

fff ఆగ జయము; జయించుట 

fa, షా తెలివిగలవాడు; నేర్పరి 

fT, ఆగం గుర్తించుట జ్ఞాపకము; 
జ్ఞానము 

fram fa గుర్తింపబడిన 

fT. రం గురుతు; లక్షణము; 

వ్యృ్యతి; శిలివి 

గ ర్త భావావేశము; బాధ; 

దుఃఖము; కలత 

ఇగ. గా బట్వాడాచేయబడిన, 

Delivered 

విర్హశింపబడివ; సంబంధించిన: నం ప 

ద్రింపబడిన 

ఇషా ర్తౌం (నకి; అన్వయము; 

నంబంధము; సం(పదించుట; నూచన 

రకాల; రం ఉఊకవివయమును 
గురించి వివరముగా  తెలియవపరచు 

అగంథము: Reference book 

fT శా వాచ్యార్ణమును తెలుష్ప 
శోద్దిశక్ 5 శబ్బశత్సులు మూటిలో ఒకటి 

గగ, ర్భృం పేరు; శబ్లకో శము; 
సంజ్ఞ వ; హోదా 

లగా లం ధ్వని; MTT 
frag, do వాచ్యార్థ మును తెలి పెణు 

శదిము 
(ల 
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afar shaq 
గ 

em 

mT. గం (తిపాదింపద గినది; 

చెప్పదగినది; అభిదాశకి, తెలియదగి 
నది; ర్భ్ఫా పేరు; భావార్థ ము; విషయము 

ఖగుళళగా రెం (పళంసః సంతోషము; 

ధన్యవాదము 

ఇగ 4. గం స్వాగతవ్యత్రము 
qa, wo గం పొగడుట ఖా 

(జ్యా నంతోషించుట 

వ్. | f1 ,పళంనింపదగిన 
చక్షు 

బాగాన కరా (గాం | పళంనింపబడిన 

ఇద్యా. ఇం నటనము; అంగన్యాసాదు 

లచే అర్థమును సూచించుట 

శల షం (కొత్త ఏ ఆధునికమెన 
భగ రం న్యాయనభతీద్పు; 

కోరుతీర్చు 
ణి 

ఇ₹గాగగ్యాఖా కొం పంచాయితీనభ; జూరీ 

ఇగ గలరా do బయలు డే చుట; 

[సయాణము 

rrrface, [గా (శద్దగల; పట్టుద 

అగల; నిమగ్నమెన 

ఇ గెగా రం పట్టుదల; (కద్ధ; 

చొరవ; దృఢసంకల్పము; మరణ 

భయము 

atrfaeufi: fro నద్ది; పూర్తి 

ff [గం నిద్దించిన; పూరి జన 
గ షం అలంరింపబడిన;ః అవిన 

న్యాయనంగత మెన; 
యోగ్యమెన; సమీపమునకు శేబడిన 

యింపదదనః 

mua fq (దర్శింవదగినది 
(నాటకము) 

fT: రం వేషధారి; నటుడు; A610, 
fT ఇ, ₹7ం నటి, Actress 

fT, కా (నదర్శింపదగినది (నాట 

కము) 

గ, గాం భేదములేని; అవిభక ము 

Mr ₹గ1ం గాఢమె(తి; ఏకరూ 
వము; భేదములేమి 

fT. (షా ఆపదతోనున్నః శరణు 

జొచ్చిన; ఆంగికొరిం పబిడిన 

ఖులా (ల్లు రూడిచేయబదినవ ఆమో 

దింవటబడి 

rf భాగం రూఢి పరచుట; ఆమో 

దించుట 

fT, కొం కోరబడినది; తలంచబడి 

నేది 

fra, ర్తెం అవమానము; పరాణ 

యము 

Mere రెం సంరక్షకుడు; ఓడించు 

వాడు [జ్ఞా రక్షీంచునట్టి? ఓడించునట్టి 

rf fr అణచబడినవాడు; 

ఇతరులకు లోబడినవాడు 

faa జా వరాబితుడు; చకితుడు; 

దుఃఖితుడు 

ఇలాగా ర పలుపు; ఆహ్వానము; 

మంతజుద్ది 

ఇగ్యూగ! ఇరా fr మంతోచ్చరణతో 
శద్ధిచేయదిడిన; ఆహ్వానింవవిడిన 
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fm రం కోరిక, అభిప్రాయము; 

సమ్మతి? fఇ ఇష్టమైనది 

shah ఆగం గర్వమ్ము కోరిక 
అభిప్రాయము; మర్యాద 

fas రం శరము; ఆహంకారము 

ఆగచ. గ్య అహంకారి; గర్విష్టి 

fT, [0 ఎదురుమొగమైనల్లి; 

50 0 ఎదుట చెపు 

afar. ర్తం దండెత్తుటవ యుద్ధభూ మి 

కిసాగిపోవుట 

ఆగాలా (ఇం వేరారో వణచేయబడిన 
వాడు లం: నేరష్టుడు; (వతివాగి 

గగ ఆం ఫిర్యాదువ చేరమారో 

షించుట్య వ్యాజ్యము 

ఇ్లగాఖఇగు. కం వాది; వేరారోవకుడు 

ఈగ ణాల[గ రం చేరవిచారణ వేరారోవణ; 

వ్యాజ్యము; ఫిర్యాదు 

haa, క్త వాది MTA 

గూఖషాళా గా నేరమారోవింపదగిన; 
వ్యాజ్యుమాడదగిన 

frame, ర్తం సంరక్షకుడు; పోషకుడు 

శా? To 
సంరక్షణ; పోషణ 

ఇరగ శం } 

xT, fq అఆనురక్తుడు; కొలనీ 

యున్న 

rf, గ సంతోషము ఆను 

రాగము 

fr. ₹0 కం. ఢీకొనుటః పోట్లా 

డుట చం గ కలుప్పట ఒం | 

rf, ఇం మనోహరమైన: ర్య 
సుఖము, శివుడు; ఆనందము 

ఇదా. గం కోరిక అత్యాస క్తి 

ఈగల, రం అభిలషించుట 

fuse. 0 అధిలషించినది, 

ifs 

fra, ఆగం అభిలాష క్షణ 

qtr గం గం అభిలిషించుట, 

CID ర్ట | 

qa. he - 

CELIA కా ల కోరికగలవాళు. 

qafefam గం. (వాయబడినది; 

చెక్క=దిడినది 

ఇ|ాసాళ్లా, ₹0 శీలాలేక తామశాసనము 

| ఇగుషళళా, రం జ్ఞాపకార్థము (వాయుట
, 

పుస కములో శక్కించుట 

fT 71౯3 రృం రికౌర్టులను భద్రపర 

చువాడు 

mre కం రికారులను భృదప 

రుచుగది 

ఇష గాగ శా మోసపోయిన 

fr, ఇం ) నమస్కారము; 

afaqaar: శం స్తుతి 

ఆగ, ] (ఇం నమన్యరింపద 

ఇరాక్, గిన; స్తుతింపదగిన 

ఇరగ రం పీ డరు 

ఆగ్ఞఇఇ7, ర్హ్రా వ్లీడరువాదన 

కోరిక్ష; 
నో 

హె చు న peas 



hae fer 

౩౫7౭, రం నమస్కరించుట, ర్లార్గాగ్గాం 

SRS 
గ, ర్త నమస్కరించువాడు 

ఇగొళగగా కం నమస్కరించుట; 
(శద్దాంజిలి; స్రుతి (వాడు 

man గం నమస్కరింపబడిన 

ఆగ గం నమస్క్యరింపదగిన 

ఇగాళాళాళా [ఇ సూచించునది; వ్యక్త 

పరచునది 

afer: Fo స్పష్టపరచుట; 
shaq fro | వ్యక్త పరచుట్య 

Expression 

fae fra గా వ్య క్రీ కరింపబడినది 

ఇలాగా గా  (పకటింపబడినది; 

తెలియజేయబడిన 

sheaf Tf వ్యక్తీకరణము; 
తెలియజేయట 

ఇగ రం నేరము రూఢిపర 
ha, ₹f[0 | చుట; శిక్షవిధించుట 
mfr f దోషిగా తీర్మానింపబ 

డిన; శికీంపబడీన 

ఇగ. సకం. నిందమోషబడిన 
hr. వాడు, శపింపబడినవాడు 

శ గ నింద మోపుట; ఆపద; 

నిందించుట 

ahr రం శాపము; నింద మోప్పట 

WaT. Fo నింద 'మోపుటః ఆపద; 

అవమానము; ఒట్టు; తిట్టు: ఆలింగ 

నము; ఓటమి, దయ్యముపట్టుట ' 

గగ, గం సట్టాలీషి కుడు; అభిషే 
కింపబడినవాడు 

fT ర్త పట్టాథిషేకము; స్నానము; 

ఆభిషేకము 

fqn: ర్తం. సీన్ట్రచిలుకరించుట; 

అభిషేకము 

shri, (5 మోసగాడు; నిందించు 

MTT, వాడు 
rar, రెం మోస షు చ్చు టి; 

లక్ష్యము; ఉద్దేశ్యము; మాట 

ఇగ్గుగణ్గాా శగిం కట; మోసము; 

ఆభ్మిపాయము; మాట 

గ కొం న్నేహితుడు; శిష్యుడు; 
అనుచరుడు 

mfr. కం (వియునికలసికొ నుటకు 
పోవుట 

mfr, 70 ఈం (వియునికలనికొ 

నుటకుపోవుట 

shane, ) flo వియునికలని 
ఇగళాగంగిి | కొనుటకు సంకేతస్థల 

మునకు పోవు్త్రీ 

ఇషా రం (పియురాలిని కలనికొను 

టకు సం'కేతస్థలమునకు పోవువాడు 

ff; గొం చెప్పబడినది; ఇ 

ఇగ కొం గాం ఇప్పుడే? ఇప్పుడుకూడా; 

నేటీవరకు 

ఇ, గొం నిర్భయుడుః; [కూరుడు; 

కాముకుడు 

ఇఫీగా గం భయములేని; గాకా 
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hfe ఇం నిర్భీతి FR. 

fra? శాం తీవాఖిలాష 
శ, గం కోరబడినదిః జాగా! 

ard, గాం కోరిక గలవాడు; క్షశజ్ఞ 

ఇ కం గొల్లివాడు; ఒకఛందన్సు 
Md. గం భయములేని; et 

ఇగ [5 (జ్యా వచ్చివ; కోరబడినది 

MH ATAT, To (కం గణముపూనుట; 
భూత మావేశించుట 

ఇలా, జ కినబడనిది; అనుభవింప 

'బడనిది; చిల్లర మార్చబడనిది 

ఇం గం ఇం ఇని 
ఇక, [7 అపాధారణము, ఇదివరలో 

జరగనిది; లేవిది [మైనది | 

ఇళ్ళగరాడే, (ఇ అద్భుత మైవడ్వి అహార్య్వ ; 

శ కం జేదములేమి? రూపకాలంకార 

విశేషము 

కాగల, జా విడదీయరాని 

ఇళ్ళ | కం ' భేదములేమి; 
ఇాఖ్గాళ్లు J విక్యత 
క్ల, రాం అభయము; ఖాళ్ల 
rT (కు డేహమునకు చమురురా 
ఇగ | చుకొనుట: తలంటు; నలుగు 

పెట్టుట తైలము; లేపనము 

erat, ర్ం అంతఃకరణము; నడిమిభా 

గముః గా లోపలిది: క్యా fజా 

స్త్ాగ 

లోపల 

ఇగ కం] స్వాగతము; దరఖా 
rfar ఆగి క న్తువేడుటు కోరుట 

ఇజ్ భళా లం కోరదగినది 
ఇ్లోషాగా ఇం కోర ఖడినది 
ఇగ జా కోరువాడు; వేడుకొను 

వాడు; దరథాస్తుదారుడు 

mart: fz కో రచతినది 

గ ర్తం అభ్యానముచేయుట 

maa ) fo అభ్యసింపబడి నది; 

శ ? అభ్యనించినవాడు; నేర్పరి; 

అలవాటుపిశినవాడు 

ఇగ రం అతిథి, షెళ్షగ[గ 
qa fer ఆగం. వాళపుస్త 

కము; Exercise book: Note book 

లేచి నిలచుట 

fm 7  అభివృద్ధీజెందిన; 
స్వాగతారమెలేని నిలబడిన 

pre 

జార్భాడెళ్తా రం అభధివ్మిద్దిః ఉదయించుట 

qq fq: fa అధభివృద్ధిజెందిన; ఉద 

యించిన సూర్యోదయ వేళ ని|దించు 
వాడు 

ఖాజా రం దబింగారము; ఆకాళము; 

మేఘము 

కా రం ఆ(భ్రకము; Pi Mica 
క ర్ల అశుభము జ్ఞా అశుభ మైనది | 

ఇళ్ళకు గ్య చుదకై నః గొప్ప 
ఇ ళా ర్య ఎండ బెట్టిన మామి డిచూ 

త్రము; వరుగు 

7 ళం గొప్ప; ఉన్నత మైన 
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ఇక ర్య సంకల్పము కోరిక; fz | rat శాం దేవకన్య; దేవవత్ని 
గంభీర మెనః మదములెేని చ. [ఇం అమెరికాయొక్క; ర్తౌం 

ఇకా కం భదత; శాంతి అమెరికానివాని 
3గగ-ఖ్లగా/గా రం శాంతిభద్రతలు rm. ) 

లో . | గ జామచెటు; కామసండ afq/s [గాం పవిత్రమైన; జద్దమెన: | ఇ, § శ ద 
శం వంటపని ఈణ₹ రాం ఇం్యదుడుః ఇళ్ల 

కష, రా అధికారి; నాయకుడు; కాబా. fఇ.చావులేని; దివ్య మైన; గా 
హక్కుదారుడు:ః (జా మర్యాదలేని, దేవత 
మొంగివట్టుదలగల ad. రా కోపము; ఓర్వ లేనితనము 

ఇ₹షచిఖ్లి రాగం అధికారము నాయ | ఇగ (ఇ కోపిష్టి; ఓర్వలేనివాడు 
- కత్వము శణాణ గణం దోషములేని; స్వచ్భ మైన; 

గాభ గం దేవత; గా చావులేని గాం నిర్మలము; అ(భకము; ఆచరణ; 
ఇబ, క్ట కోపము; ఓర్వలేనితనము వ్యవహారము; మళ్తుః వీర్య బహ్మ 
౫07, గ్య ఆమరత్వము పరిపాలనాకాలము; (వయోగమ్యు 
ఇషం శం దైవత్వము; ఆమ కార్యము 

రత్వము FAM శాం రాజ్యాధికారము; శ. ) ర్యా పితృపక్షము, పరిపాలనాకాలము 
IT, | faq శాలల. గం అధికారపతము 
ఇ, ర్య మోక్షము, భఖ FAA: కాగ లక్ష్మీః బొడ్డుకాడ; నేల 
CECE గం జ్యోతిష్య తీలత; యునీరిక చెట్టు; రం సనివారల సమూ 
ated, అగ ఎక్కుండుతీగ హము; ఆఫీసర్లు 
ఇగ, ర్యం మామిడి వండ్తరనము FAITH క్యా పనివారల సమూ 
7: షా బంగారువన్నెగల హము; కో ర్పుతలోనివనివారు 
Tra, భం అప్పరస; దేవపత్ని xaaitre fq నిషాలోనున్న; నిషాకలు 
ఇక కాగా ) మామిడితోట; దేవ గజేయునది 
FA గ తల ఉద్యానవనము | భి, (ఇకా వాడుకలోనున్నది; అమ 
MATT. ర్త అనేకరోగములు; ఇ లులోనున్నది; నిషాకలుగజేయునది: 

ఖా ఇె గం చింతపండు; మత్తు పదార్థము; 
రణల. రం స్వర్గము? గి నేవించువాడు 

4 
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అక్ష గం తలిపాగాలు, ఇైళ్యాగ గ 

ఇషా శృం మంత్రి; ఇ [ఇం 
aa f7ం అత్యధిక ము; ఆంతులేని; 

శాంతి; రక్షణ; త్తు 

శ ₹ాగిం శౌకట్టుం ఇచ 
Fame రక్తం తాకట్టు పెట్టువాడుః 

కోర్చుఅమీనా - 

ఇషగగగగగ Fo తాకట్టుప్యత్రము 

శ: ఈం కం ఇముడుది; విండుట; 
గెర్వించుట 

ఆలీ: ఇగ పోరంబోకుభూమి; రోజు 

కూలివవి, కా గర్వములేవి 

ఇగ [0 వైశాచికము; ఆలౌకికము; 

దునుష్యకృతముకొనిది రం. మనుష్యే 

తర|ప్రాణ్; దేవత, రాషసుడు మొడ 

శ సం వె -పైశాచికము: అలౌ 
ఇళళి కికము, పశ్నవృలవలె: 

మావవకశకి కి మించినది 

జలగ రం ఆధికారిః వరిపాలకుడు 

FTO: రం పనివారల కార్యవివర 

ములు (వాసియుంచు పుస్త కము 

శః శం మామిడితాం[డ 

భా కం కం ఇముడుట నిండుట; 
మిడినీపడుట 

ఈగ గ నళించనిది; స్టిర మైనది 

ఇరు గం అత్యధికము; మితములేని 

జగ గం అత్యంత కేజిస్పుగల,. 

ర్తం బుద్ధభగవానుడు 

f+ లేం అమృతము, ౫! 

frat గం సంజీవని మూలిక 

గల జా లభ్యముకానిది; సాటిలేని; 

పొందికలేవి 

ఆగత. ఆగం పగ; వైమనస్యముః 

చింత పండు 

ఇగ, గం నిశ్చలమైన; కపటములేని; 

రెం నిష్కాపట్యము 

కళ! కొం అమృతము, ౩౫ 

ఇకా కం యనే; కహ ఇ (ఇం పేర్యువతిన్టలుగల: ర నాయకుడు ల రం కోర్తుఅమీనా; రెవిన్యూఇన 

వ్చెక్టరు, [ఇ నమ్మదగిన 
ఇషా గం కోర్డుఆమీనాకు సంబంధిం 

చిన; విశ్వనింపదగిన 

ఇ కం ధనవంతుడు; అధికారి; నాయకుడు; ఆఫ్గనిస్తాన్ రాజు బిరుదు FHT: Fo జల నెనాధివతి, A-anfr చా ళం ధనవంతునికుమారుడు; 

రాజకుమారుడు; కులీనుడు _ (వలె 
ఈగ షం (వభులరీతిః; ధనవంతుల 



ఇభ aq 

గ శాగిం ధనాఢ్యత, [క ధనికుల 
కుతగినది; సంపన్నత 

ఇల ఇ రం నేనాధిపతి 
HIT: రం శత్రువు; రోగము; పాపము; ' 

దుఃఖము; నాశనము 

శలాక జ ఫలాన; ఒకానొక, భా 

ఇగ గొం సాధారణమైన 
TT? ff రూపములేని, దేహరహిొ 

కుడు; qo ఆకాశము వాయువు; 

పరమేశ్వరుడు; కాలము; ఆత్మ 
ఇగ. ఇం రూవములేని అగో 

చరమైన 

శా గం ఆధారములేని; వేరులేనిడి; 

ుదలు లేని 

ఇగ్గణణగ; (జ్ఞా అమూల్యమైన; ఆసత్య 

మైన; మొదలు లేని 

గా గొం వెల లేనిది; మిక్కిలివిలు 

వైనది 

శ [కొం చావనిది; శాశ్వతమైనది; 

"కం అమరత్వము; అమృతము 
AHI Fo అమృతము 

ఇలాగా రిం చంద్రుడు; ఇాళ్లగ్యా 
కళ్ళ ర్పం అమరత్వము; మోక్షము 

qr రాగ సంజీవని మూలిక 

ఇగగాగ్యా రం చం(దుడు, ఇల! 
శ గం ఈం కలుపుట: ఖా గం 

కలియుట 

ఇరగ To fo 
ఈషలగ! 

మెలియబెట్టుట, 

ఇషా ) గం అపరిమితము, తెలియజా 

కష ! లనిది 

కః రం మూ(_తముపడ కుండుట 

ఇక: గౌం కం మెలియబెట్టుట, 
SEE (కానిది 

శల [ళం గురితప్పనిది; వ్యర్థము 

ఇఇ ఇం మామిడిపిందెలెక మొక్క 

ఇగ ' (ఇం అమూల్య మైన; మిక్కి 

ae: ) లివిలువగల 

THI.» ణం మామిడ మొక్క 

ఆశల? గం కరినహృదయు..:$ మొగ 
మోటము లేనివాడు; విరక్తుడు 

Ae ఇ స్వ్యతర్యతరచనకానిది; 

వేరు రేనిది;. యదార్హ ముకానిది 

er [జాం మిక్కిలి పవి_తత మైన; 

_వూజ్యురు 

[కు రం పూజ్యులు, బ్యష్యాగ లాగా 
FETT: Fo తలపాగ; ఇగ? 

rerrt. ఆగం అందారి, జ 

ఇత fఇ పుల్లని; ర పులుపు 

కథ రాం (పాణవాయువు, ౦౫ygen 

ewfr; Fo “పెత్యరోగము; Acidity 

ఇr[7, కాం వౌడనిది; నిర్మలమైనది; 

మాయనిది 

fre. 
ఈ ల[T: 
maid: శా ళరీరస్ప పేలుడు 

కాలాగ గం మార్గము; గృహము; ఉత్త 

రదక్షిణాయన ములు 

| శం పులికేపు; చింత చెట్టు 



aT 5? ER] 

“వట రేం అవకీర్సి arf! 

అగి (జా అవకీర్హిగల; CoE] 

af, 17 స్పష్టమైన; గోచరమైన; 
పకటీంపబడిన 

mf ఇం కోరబడనిది; అడుగ 
బిడవిది 

CUED [గా యాచించనివాడు; aT- 

ఇ 

ఇలా రం గుల్లపు లేక నింహప్పజూలు: 

పిల్ల లుపాపలు; కుటుంబము 

ఇ గం ఆసంబద్ధమైవ; వేరైన; 
తగనిది 

ఇషా నాగం గడబిడ; అనౌచిత్యము; 

వేర్పాటు 

ఇ 

ఇగ + fr బేసియైవ; ఒంటరియైన 

qq 

అగా రం ఎడబాటు, అనౌచిత్యము; 

సంకటము; [కా చెడ్డది; తగనిది 
గలా గం నీచుడు అయోగ్యుడు, 

తగనిది 

Trae Fo 
ఆనౌచిత్యము 

శల [కం మీక్కిలి ధూర్తుడు 
శ [క్యా విలాని, వ్యభిచారి 

rts, 4 ఆముదము, బా 
క రాగం ములుకోల; చేమదుంవ 

శా ర్తం రసము చెమట; ఆసవము; 

సూర్యుడు 

ఆయోగ్యత్యము; 

క్యాశే[, రం చుక్కాని పట్టువాడు 
ఇనాం రెం ఒకసుగంధ లేపనము 

ఇ, f సాటిలేని; భిన్నమైన 
ఆలే కాగ గుడ్డలదండెమువ. ఇనా 

rar 

శాల కొం గడియ: ఇల్లా? 
ఇారాళాం రం గడియ; ఆటంకము 

qT, రెం అర్హ్యపాాక్రము; శివలింగా 

ధారము 

ఇౌగాణ్ళా ర్భం నువాసన శకెక్షా 
MT, ₹ౌం గం పూజించుట, ఇఇ 
₹ఇణ ర్హం ఆటంక ము, ఇళ్రాళ్ళాగ్గా 
ఇషా నం నివేదనము; (ప్రార్థన; 

వెడల్పు [చుట 

AT, ₹ గ్య పొందుట (ప్రార్టిం 
ఆశ. ₹గిం దరకొన్తు శక దరఖాస్తు 

దారుడు నివేదించుకొనువాడు 

ఇంగా రాం ఆడవిఎనుబోతు 

TT. రం వృథావపని; మొర ఆల 

కీంచువారు లేక పోవుట 

37 జా తృప్తి జెందని; విరక్తుడు 

fT శాగ్గాం విరకిః దిగులు ణా 
దిగులునొందిన వాడు 

Mr ₹ం కం అర్హమువిశదీక 
రించుట 

Taf, ఈగ పాడె; రం యాచకుడు; 

వాది; వేవకుడ్యు ధనవంతుడు; కాలి 
బంటు, (జా కోరీకగలవాడు; వేడు 
కొనువాడు 



NTT rear 

శా రం వినాశము; పీడనము; హొంస 

రణ: కం గం నలుపుట; (తొక్కుట; 
కాళ్ళతో (త్ర్తొక్కిచంపుట ' 

ఈ₹ఇల[, ' క్తొం భిళ్ళబంటోతు; An 

orderly 

141 రం నలుగుడు; (క్యా నలుసవ 
ఢినది 

77: రం సగభాగము, (ణా ణా 

లోపల 

TTT, ౯0 అడవిఎనుబోతు; జ్ఞా గూ 

ఆగుట; తటపటాయించుట; హఠము 

చేయుట 

FT ఇం [కం అర్చించుట 
ఇషా ర్హొం నూరుకోట్లు; అరేవియా 

దేశము; ఆరేవియానివాని; గుజ్జ్బము; 

ఇం|దుడు 

Ft ₹గిం కొ ట్రుపాటు; భయము 
ఖా రం అ రేవియానివానీ; ఆరేవియా 

దేశపు గుజ్జములేక ఒంపె; బల్గి 
అరన్నీభావ 

క], రాం అరేబియానివాని; అరేబియా 

గుజ్జ్దము లేక ఒంటె 

ఇకా గం నీచము; నీచుడు 

AT. 0 తీటౌాభిలాషః ఆళ 

ఇం అం [కం గోడలు చెట్లు మొ॥ 

ధ్వనిచేయుచు విరిగి వడుట 

aft we |} ఇగిం తలుపు; దరవాజా 

ప్త రాం పచ్చివియ్యము 

faz, రెం పద్మము; తామర 

ఇళ శాగ [5 చామదుంప, జక! 
TTT రం Zo M-T 
MTT కొం ఈం వదులగుట; మంద 

గించుట; ళిథిలమగుట 

MT-I గం కం కౌగిలించుకొ 
నుట; తాకుట 

ఖగగ్లా-గాగగ్ళా రం ఒకవిధమైన దాగుడు 

మూతలాట 

FT, కం సమయము; ఆలన్యము, 

వ్యవధి 

ATITT(» 

err 
TT ₹గ్గిం అవినెచెట్టు లేక కాయ, 

ad 
TIT. [గా పొలుమాలిన; బద్ద 

Cer కించిన 
శరా ర్త (గీకుతత్వ వేత అరిస్టాటిల్ 

(శ్ర. పూ. 88 4.822) ఇతడు ప్లేటో 

శిష్యుడు, అ లెగ్గాండరుకుగురు వృ 

శభళ్షరా రిం బావిగిలక, హ్ 

ఇ్లగా కం నెనగవిండి, ఇళ్చాగ్గా 

FT రాగం పూజ, ౫ 
ITE శా నందులు, శర 

rad ef న్సర్థ rశre¥ 

aa ), గా అరాజకోము; విప వకా 
a7 | రుడు; రాం విన్లవము ॥ 

MIR శ ఆరాజకొ త్వముః 
వివ్హవము 

To "గం బద్ధకించుట; 



ఇష 54 
ఇ 

రల 

ఇరా గం భూమి, ఇల్ల 

TIE: కం క శైలదుకాణము; 

మొ॥ వాని పోగు 

కులు 
ట 

శత్రువు; కామ[కోధాది 

య 1. ఆరుసంఖ్య 

ఇౌగాగా ర్తెం విశ్రాంతి; తోట 

ఇరా పెక్తం పాలగుండయను వదా 

ఇళ ర్ట ము; Arrow-Root- 

CURIE అమెరికాలో = పెరగుయీ 

వేరునకు బాణప్పవేరుఆనిపేరు; బాణపు 

ఆలుగువలన కలిగిన గాయమునకు 

దీని పచ్చి వేరు రసమును వాడెదరు. 

ఈ వేరునుండి పిండికూడా తయారు 

చేసెదరు 

షల గొం వంకరైన; ర మదపుకే 
నుగు; ళిరోజములు 

ఇఇ, క్రిం ఆంగగామివేన 

fe: Zo శత్రువు; శ 

ఇషషగా కొం శడత్రునాశకుడు 

fs do శతువుః కామ[కోధాదులు; 

చదు; ఆరుసంభఖ్య 

ఇలా రం చేశ్రాటిఉచ్చు 

ఇకా ర్యా కడు: పురిటిల్లు: దేళోవద్ర 
వము; కల్లు: ఆపశకునము; 

వెల్లుల్లి ; 

గా అచీభమెనది 

కశ [ఇగ మరియు, ఇషా 
un రాగ చామదుంప, ము. [లేమి 

ఇగ రాగా రుచిలేమి; ఏవగింపు; ఆకలి 

కాకి; 

వెప చెట్టు; చావుగురుతు; 

| 

తాన్ 

| 

ఇ, గం రుచించనిది, 

కానిది 

fat 7) గాం రుచి లేనిది; ఇష్టముకా 

క; నిది; అనహ్యమైనది 

743, fa రోగములేని; mg
 

ఇళ గం కొంచెమెరుపుగలది; ర్ట 

కొంచెము ఎరుపురంగు, సూర్యుడు; 

సూర్యపారథి; సంధ్యారాగము 

క ఈం ఎరుపు rN? 

ef, రం మార్యుడు; ళ్లా్యా 

efuraT, నం ఎరువు, శాన 

af, గిం ఉషఃకాలము; ఎజ్జనియావు 

గ, ఇం సద్మరాగమణి 

గల, ఇం మాణిక్యము; A ruby 

౫. ఇం కిం వ్యథజెందుట; బాధ 

పడుట: వ్యా కం బాధ పెట్టుట 

ఇష్షము 
ది 

శ ఇం ళం నొప్పికలుగుట;, 

తెగుట, గీచుకొనుట 

en, Yo గృ రావిదికొలుగజే 

గ, 3 యుట, ఇక! 

aT: | స్యా ఆరోగ్యముగల, 

arti. గాలా ar, ౧ 

FUT. కం కకం. బకురాటీ; ఇ 

ఇచెల్చే, గొం ఎక్కిన; ఉచ్చస్తాయిగల, 
ఆరోహుడు 

ఇళ్ల, ఇ సూర్యుడు, ఇందుడు; రాగి; 
విష్ణువు, జిలైడువ; కషాయము, పం డెం 

అ Re 

డుసంఖ్యఏ సృటికముః పండితుడు 
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ఇఖ్ల, ర్య రసము, చెమట శల జ్ఞా సంగ్రహింపదగినది; 
MEH, ఇగ కఠినవరి శమ సంపాదింపదగినది [వాడు 
ha, రం పెద్దయల; (ప్రతిబంధము; గణ క్యా గొప్ప పదవియందున్న 

TT రాగ తలుపుగడియ; ఏనుగును 

కట్టి వేయు గొలును 

mtfar ఆగం చిన్నగడియ 

mia. fo కం ఇల! 
ఇళ రేం పూజ; వెల 

ఇాళ-గగాగా To 
Depreciation 

ఇ, రం శివుడు, గాగ 
౩౯౯. గా పూజింపదగిన; ఎక్కువ 

వెలగల; రం పూజకుతగిన వస్తువు; 

తేనెవిశేషము 

ఇఇ, రృ పూజారి 

తగ రం 

mar, అం 
ఈలా ) ్యా పూజింపదగిన; నత్క 

రాగా రింవదగిన 

ఇష ఆగం పూజ; (ప్రతిమ 

fT ఆగం కరణము; అగ్నిజ్వాల; 

వెలుగు 

ఇఇ, గాం పూజింపబడిన; సత్కరిం 

పబడిన; రం విష్ణువు 

౫౭7, గా పూజింవదగిన; రాగా 

జక. రెం వివేదన; పాార్ధన; వెడల్పు 
౫ స్యా నంపాదించువాడు [నము 

af, రం సం్యగహించుట; నంపాద 

ధరలువడిపోవృట, 

| పూజ, సత్కారము 

ఆ జ్యా సంపాదింవదిడినది; సంగ 

హీంపబడినది 

ఇగ ఆగం దరఖాస్తు, ATT 
తగా క్తొం వాడికో ర్టులో దాఖలు 

చేయుఅర్డి 

afm, రెం అర్జీ ల్యవాయువాడు 

arf 4 రం సముద్రము; (ప్రవాహము; 

సూర్యుడు; నాలుగునంఖ్య 

ఇగేగా ఇం రోత; గా దుఃఖ మునొందిన 
ఖగ భా దుఃఖము; వీడ; వింట్కొవ్చు 
ఈల: లం ధనము; శన్దారము; (వయోజ 

నము; కారణము 

ర, (జ్ఞా ఆర్థిక మైన; శద్దార సంబం 

ధమైన 

ఇళేషాళి [ఇ లాభదాయకమైన; దనో 
పారనచేయునటి 

ఠి, ణి ళు 

57 క, రం జరిమానా xara 

mar భాగం ట్రార్షనః దావా; వేడుకొ 

నుట; శ్రా గ *వేడుకొనుటః 
యాచించుట 

అల. TAT, రం నవిల్కోర్టు 
ut fara, రం మహాసినినిగొట్టు 

adel, Fo ఆర్థికమంత్రి. fr 
7 ౫. రం శీల్పశాస్రము; 

mde రం ఆర్థిక శాత్రముః 
Economics 
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Economist 

Tf, రం ఆర్థికమంత్రి: tA! 

ఇళోగా ఇ అనగా, ఇగ! 

ఇగ, గం కోరబడిన, యాచింపబడిన 
ఇల, రం యాచకుడు. వాది; ధనవం 

తుడు; వేడుకొనువాడు ఇష్టా పాడె. 

ఇళ [గ్య కోరికగలవాడు 

ఈ; గం ధనవంతుడు; వేడదగినది; 

తగినది; 5 రం సలాజిత్తు 

Crip రం నిశ్ళబం(టోతు, గ 

శశ. = Jam సగభాగము;ః (జ్ఞా సగము, 

తగ సగము, ఇజశా 050 Tay 

ఇకంగా నీ శవస్వాన ఇఇ్-ఇళా | ర్తం శ స్నానము 
ఇ,  ఇగ్వా హిందీచౌపాయీ ఛంద 

i ములోని రెండుచరణ 

ములు 

ఇళ ₹ం ఈం అర్పించుటు దాన 

మిచ్చుట* 

1 ఛా అర్చింపదిడిన; దానమివ్వ 

బడిన 

స ర్తం పదికోట్లు 

కశ శ్చా లెక్కలేనన్ని 

కేంద, గం నీరినంపదలు; అన్ని 

ఇఇ ర్య వదికోట్లు; మేఘము; ఆరా 
వళివర్వతములు, దద్దు; వాపు 

ఇగ, రం బాలుడు; మూర్చుడు; (జ్ఞా 

అల్బమైన 

FATT Fo కోరిక; ఆశ 

Fe, రం వ్యర్థ్యపసంగము [డుట 

ఇళగా 0 గం మూల్చుట; ధడాలునవ 

ఇ గం ఆధునికము; ఇప్పటిది; 

నవీనము 

af. రం స్వర్గము, ఆకాశము; మూల 

వ్యాధి, Piles 

ఇఇ. కొం సమయము; 

ఆలస్యము 

కాలము; 

ఇళ్ల గాం యోగ్యమైన తగిన; పూజింప 

దగిన; ర్ట ఇందుడు; బొచిత్యము, 

విష్ణువు 

ఇర ర్ణం 
a ee | పూజ్ము గౌరవించుట 

క్లేశ కం 
ఇణజ్ఞ [ఇ అలంకరింపబడీన కావ్యా 

లంకారయుక్త మైన 

ఇన్రాళాళ్ళళా ) గా దాటశక్యముకానిది; 

ఇధ్గాళళ్లా దృఢమైనదిః ఆతిక 
మింపనీలు లేనిది 

తగిత రం ముంగురులు; జూలు; కాడా 

FAIR: Yo తారు, Coal-tar 

రాఅ రం కర్టొం బిరుదులు 

ro 7) ఆగం ముంగురులు, 
7 § జూలు వెండుకల కుచ్చు; 

కలశ ఇం పారాణి; 

CETTE PT 

లక డ్రాన్ 



qe ~~ 
ఇ ఇ₹౪-ఇాత్రత్తె? 

ఇరగ [కం చూడబడనీ; తెలియని 
క, రం అలెగ్జాండరు 

ఇభ [క అదృశ్యమైన; గుర్తువేయ 
బడనిదిక కనిపించనిది 

శల, గం ఆగోచరము; రం పరమే 
శ్వరుడు 

fa గ్య చూడబడని; తెలియనిది 

FT (గా వేరయినది; దూర మైనది; 

భిన్నమైనది 

ఇకనేం శాగిం దిట్టలార వేయు[త్రాయు; 
దందెము 

HT గా నిర్ణక్ష్యభావముగల 

yer faq నిర్హక్ష్యభావముగ ల; 

స్వార్థపరుడు, ఇగ నిర్లక్ష్యము 
MT జాం వేరుచేయునది, వేరు 

చేయువాడు 

MT: ఇ కం వేరుచేయట; తొల 
గించుట; ఏరుట 

ఇలా7[ఇ, క్ఞాం వేర్పాటు; ఇఇ 
శూ గ్య రహస్యమైన (గోవి 

FIFTH రం ఒక విధమైన పిల్లన 

MrT: రాం సమష్టికుటుంబిపు 

MTT: వేర్పాటు 

mmf ₹f[ం అ్యగగామి'నేన రం 

'నేనానాయకుడు; ఆరుసంఖ్య 

ఆ కర్తం పారాణి 
ATT: రిం ద, అమెరికాలోని ఒంటె 

లాంటి జంతువు; ఈజింతువు బొచ్చుతో 

నేనిన వస్త్రము 

ఇళ? రాం ఫకీరులు ధరించు చేతులు లేని 

చొక్కా 

FHI Fo శబ్దములు mT m1 

ఇడ్డం 

TP గం గం నిస్సందేహముగా; 
మిక్కిలి బాగుగా కాని; అవును 

ఆగ, రం గుడ్బై; రంజాన్ మాసపు 
చివరి శుక్రవారము 

ఇల» అగ్గి అరలీ, ఫారసీ 

మొ ఆత్యంత కివ్హ మైన భాషలు 

re, గా ఆందమెన; షోకిల్లాః, 
సాటిలేని, విలానీి రం బింకాయ 

హుక్కా 

mT (కొం పొందబడనిది లభింపనిది 

రారా ఇగ చాలినంత; ఇ 

ఆగ: రం దుఃఖము; వేదన, గుర్తుః 

బల్లెము; జిండా; ఖ్యాతి 

అల, గొం వేదనకల్లించునది 
అణ రం నేనముందునడచుధ్వజ 

వాహకుడు 

శా: గం బీకూచింత లేని మదించిన 

ఇనాగాంరం మదము; మత్తు; నిర్ణత్యము 

MAT కళగం అలమర, గూడు; 

Almirah 

A= రం వ్యజిము ఖై 
ణల, fz ఊహామా(త్రమెన, సరి 

లేని; కపో లకల్పనయైన 

ఇగాళా-ఇతిశగ రం గుళ్లిపుపిల్ల: దుడు 

కుతనముగలవాడు 
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wef fo ం. లెక్క 
(వాయకుండా; ఉచితముగా న్ 

MPT 0 ఈం బిగ్గరగా ఆరచుట 

CECE 
అ బారెంతరాలు qed: | ₹ో[0 వా లెంతరాలు ఇకా 

ఇషాక్ గాం ఆం ఇటీవలయిీనినది 
. (వశువు) 

ఆశాల కం ఉన్నిశాలువా. 

qefaar కొం ఇం ear 
ఇరా 1 సోమరియైన; బడలిక జెందిన 

ear ఇం గం బద్ధకించుట, బడలిక 

జెందుట 

శ కం బడలిక; పాలుమాలిక; 
సోమరితనము [జెందుట 

Maat: ఇం [థం బద్దకించుట; బడలిక 

Tf రగా బడలిక, పాలుమాలిక ఇ 

- సామరితనము 

A [కం ొం కెల్లవారుజామున 

ఇచే. ఇగ అవి వెచెట్టు లేకకాయ, 

గ గం సోమరియెన కాశ! 
ఇఇిరా ఇళ్ళ ఆటంకము, టాలాటోలీ 

చేయటి 

mf గం ఆటంకపరచునట్టి; 

టాలాటోలీచేయవాడు 

qedigr, బద్ధకించిన; బడలిక జెందిన 

TTI. 1. గా పెందలకడ, 
GEISER తె లవారు జామున 

CSTE fo f 

అవును 

వాసవముగా, 
అలీ 

aang 

reall. ff వేరుపడుట; వేర్పాటు 

ఆఅ జ వేరయిన; ఆఅ 
ఇళిళ్లష షం సోమరి: ఇగ 
ఇ, రాం ఏనుగును కట్టి వేయి మేకు 

లేక గొలుసు బంధనము: సంకెల; 

తీగలు లేక మొక్కులకు పోటిగా 

నిలబెక్టైడి గుంజి 

mh ఈం గం బహీరంగముగా; 

terra 
m1, రం రాగాలాపన; సంభాషణ 

MITT ఇం కొం రాగమాలాపించుట; 

పాడుటఏ సంభాషించుట 

కాళ జా మాట్లాడువాడ్యు రోగ 

ఇలకు సొరకాయ వై లే! య. ళం i 

కూ. వళ రెం తలుపు; ఆవము; చలిమంట 

కే fre సోమరి, yg 

కళగా రం చలిమంట; పెద్దగవ్వ 

ఇ ft గం ఆంతేకాక, తవ్చ 

faa 
ఇనాం రం నీళ్ళకుండ 

జనకా ర్భం ఇంటి ముందున్న ఆరుగు, 
గోడచూరు; ఇంటికస్పు; తుమ్మెద 

fe; తేలు; కోకిల; గండుతు మ్మెద; 

శం చెలికత్తె 

Gye Cn రాం లలాటము: ఇఇ? 

కల ₹గ్గిం చెలికత్తె; వంక్తి; రం 
గండుతుమ్మెద 
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కాత, జ్యా. కల్పితము; ఆప్రియము; 
మర్యాద లేని; ర్త లలాటము; అబ 

ద్దము; అప్రతిష్ట 

ఆశ: [గా అధికము; మిక్కుటము 

TgI-T 

కాళ, (ఇ నొప్పికల్గించునది; ర్తం 

సర్వజ్ఞుడు; భగవంతుడు 

ఇత (గా జిబ్బుగానున్న, $A 
కణ, ణ్యా తగనిది, అసత్యము 

ఇఫొళ, [ఇ బోధపడనిది; తెలియనిది, 
కనిపించినది; (వాయశక్యముకానిది 

ఫెళ? కొం విచిత్రమైన; చూడబడనిది; 

వ్యర్థమైన, లెక్కింపశక్యముకాని 

ఇఫాళ, fఇ లెక్కలేని; 
ఆఅ గా నిర్గనము; కనిపించనది; 

ఏకాంతము; ర్వ అపకీ ర్ట ప్రకాశము; 
పా తాళాదిలోకములు 

అఆ, రం అదృళ్యము 

Mm, ₹ం [గం (వకాశింపజేయుట, 

చూచుట ఖ్యా (కం _పకాశించుట 

ఈథ[7[7, [ఇం కనివించనిది. 
maar, (జ్యా ఉప్పు లేని; రుచి లేని 

ఇల, [కొం నీర మైనది; ఇచ్చలేని 
aT, గం ఆకాంక్షలేని 

ఇత, [ఇం అద్భుతమైన; అమాను 

షము; 

చనిది 

క, కొం 
మెతని 

వాని 

మిక్కిలిమృదు వై న; 

ఈ లోకమునకు సంబంధిం 

fe శాగ్గిం అగ్రగామి నేన ర 
'నేనానాయకుడు; ఆరుసంఖ్య 

న్్ టగా రెం కృపః తా 

కాగ [ఇ తుచ్చము; స్వల్పము, చిన్న 

ఇ: కాం చం నెమ్మదినెమ్మదిగాః 
కొంచెము కొంచెముగ్యా' [క్రమకమః 

ముగా 

కశ, కొం వంశము లేకకులము పేద 

[గుప్ప, చొదరిిశాన్రీ, రెడ్డిమొ.] 

FHT Fo వ్యర్థ(పలాపము 

కాకక 
ఇల ర్హం భగవంతుడు శాష్ట్రా తల్లి 

పరాశక్తి 

PTT. కం సైరా ఆరచుట; అల్లా 

డుటః fT 

TPIT, Fo మహావండితుడు ఈషా. 

పోట్లాటగ తె 

కై, రం భగవంతుడు war | 

PTT, కం సర్వగ్రేపుడగు భగ 
వంతుడు 

MT, ఆగం దేవుదేదిక్కు. 

ఇఇ] ఇభ, కం దేవుడు గొప్పవాడు 

క, రం గప్పాలు, ₹౯ 

ఇంశళ, f లోకానుభవములేని; దుడు 

కతన ముగల; రెం లేగదూడ 

ఇరా Tq ఒక ఉపర్షముః fro 1 

మరియు ఇగ? 
కా, కం చూచుట: (గహణము:;. 

కలుపుట; తెలునుకొనుట 
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TdT 

భా. ౩0 ళం మననుకుతట్టుట్క 
శం సం (ఫోగుచేయట; చూచుట 

ఇగురు, గ చూడబడిన: పొందవ . 

డిన దుష్టమైనది; తెలియబడేనది 
AT, రం కూన్యస్థానము; తీరుబడి; 

ఆకాశము; విరామము, దూరము 

ఇఇఖిఇా-ళజ్లా రాం ఉదో్యోగవిరమణ, 

Retirement 

ఇళ్ళ, [గ చెల్లాచదరయిన; పొడి 

చేయబడిన 

శ, (కా డందపడినది; తెలియ 

విడినది 

ఇళగ్లోగా శా తెలివి; దుర్గతి; జ్ఞానము | 

we, రం లోతు వదేశము; మునుక; 

అపాయకరమైవచోటు: ఇబ్బంది, (క్షా 

ఆసంభవము; కఠిన మైన; లోతైన 

Te Fo పరిశోధన; మునుకః 

మధించుట 

MMI. 0 f50 మునుకవేయుటః 
స్నానముచేయుట: శ్రా కా (గహీం 

చుటః పరిశోధించుట; ఆలోచించుట, 

మధించుట 

గకార రం మునుగు: చొటు, బుర్కా 

rt. ఆగం ఘోషాత్రీ 
ఇష/సగు గం ముసుగు వేయబడిన; 

దాచబిడిన 

౫౫7. కం (గపుచ్చుటః కూర్చుట్య 
అల్లుట 

ఇకా [గగ సొ కూర్చదిడిన, ఆల్లబడిన 

ప 

arn, ర్తం దురుణము; లోపము 
qq, fi 

ఇఇ౭, గొం దుర్గమమైన; కఠినమైన 
4, రం కొట్టుట, దంచుట 

య గ ఇచ్చింది; కఠళోరము; 

fre fo ఆకస్మాత్తుగా; పొరపా 

టుగా; కష్టముగా 

ఇకక |ర్తం మూత మునుగు; 

ఇరాాల్రి/క కప్పు 
ల, 'గం ఛేదింపబడిన; వేరు 

చేయబడిన 

శ ళు రాం అంశము; పరిచ్చేదము 

వేరుపాటు, వ్యాస 

FIT: ఆగం తిరస్కారము; పరాజి 

యము; అవమానము 

am గం 'తిరస్కరింవబడిన; ఆన 

మానింపబడిన; ఓడిపోయిన 

ఇలు గం అవమానింపదగిన తిర 
స్యరింవదగిన 

ఇక జాం చవృటముక్కుగ లవాడు 

ఇక ఇ లం గోల, జగడము 

శ: క గం ఇబ్బంది పెట్టుట 
శ జ్యా తిరుమరుగుగల; ఇ 

ఇళ 

CCE రం శిరోభూషణము, కర్లభూ 

aT, షణము; కిరీటము; అలం 

కారము; (శేమ్రడు 

ATT ర్తొం దిగుట; దాటుట నంద 

రము; రేవు 
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ఇషగారాళా కం గాలిగొడుగు:. ఆకాశ 
ఛత్రము 

sq Tfం పీఠిక (ప్రస్తావన 
గ. ఛగ్గిం పరిపాటి (ప్రస్తావన; 

రీతి [చుట 

Aaa ఇం గం పుట్టుట; అవతరిం 

qf. fa ఆవతార ముదాల్నిన; 

(కైందికిది గిన; అనువదింసబడిన, 

పుట్టిన 

ఇఇ ర్తం దిగుట, సృష్టి అవతారము; 

నీళ్ల రేవు; అనువాదము; సరోవరము; 
జన్మము 

ATM To ౧0 పుట్టించుటః అవ 

తర ముదాల్చుట 

శ శాం అవతరించిన, దిగిన; 

దై వాంశగల; ఆసాధారణశ క్తిగల 

afl fa దిగిన; అవతరించిన; 
దాటబడిన; ఉత్సీర్ణుడయిన 

7 శగిం దుర్దశ 

ఆ, రం (గీష్యబుతువు; వేడిమి 
౩4: రం తెలుపు వనువువన్నె; (క్యా 

తెల్లనిది? సనుపుపచ్చనిది, నిర్మలము 
౩౫17 రెం పవిత్రకార్యము; శకి; 

అతికమము, ఖండ్రముః పర్మాక్ర 

మము; విభాజనము 

Aa (క సర్మాకమవంతుడు; 

వినినిగొట్టు 

ఇఇ, f కలత పెట్టబడిన; చీల్చ 
బడిన 

ఇఇ గం నికృష్టమైన; పాపి; దోషి; 

సీచము, రం అపరాధము; పాపము; 

నింద 

ఇల రం హెచ్చరిక; మనోయోగము; 

గర్భము; ధ్యానము 

TAIT Fo నిశ్చయము; విచారణ; 

శబ్దాధము నిర్ణ యించుట 

qaqa: ళం నిశ్చయింపదగిన; 

విచారజీయము 

Ta: To [గం 
(గహాంచుట; ధరించుట 

af: జ్యా నిశ్నయింవబడిన; బాగు 

గతెలియబడినది 

పటుకొనుట; 
లు 

శ, ొం నిశ్చయింపదగిన; విచార 

జీయము 

ఆగ, శాగ్గిం గడువు; మేర; వ్యవధి; 

శక్యా వరకు, పర్యంతము 

శల, ఈగ, అవధిభాషః వ్యవధిః 

గడువు; మేరః (జ్ఞా అయోధ్యసం 

బంధ మైన 

ఇల, దిగంబరసన్యానిః యోగి 

ఇషా రెం దిగంబరసన్యానిః: (జ్ఞా 

(తోనివేయఐబడిన;: కదలింవబడిన ; 

_ అవమానింపబడిన 

ఇఇళ్టగగా ₹ాగ్గిం యోగిని; సన్యానిని 

ఇఇ, గం ఆలోచింపదగిన; ఉంచు 

కొనదగిన; తెలుసుకొనదగిన; రం 

ధ్యానము 

ఇలా గం చంవరానిది 
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' ఇకగా గర్భం (పీతి; రక్షణ; సంతోషము; 

శా భూమి; దారి 

ఇఇ ఇ వంగి. పడిపోయిన; 

తక్కువైన; విధేయుడు 

nf ఆగం అధఃపతనము; వంపు; 

కొరత; తక్కువ; వి దేయ త; 

ఆధోగతి 

[౭ రాం చప్పటముక్కుగల 

వ | వాడు; ఆజ 

fT ఇగ్గి భూమి; ఇళ్ళ 
ఇగాగ్గారా రం రాజు: గ 

ఆలే, ₹ాగ[0 భూమిః ఇక 

ఇలవ[్ష[7ః గ్ఞంరాజో TT 
శన, రం తీర సా్యాార ముః 

అవమానము 

I, ₹ం కం అవమానించుట; 

రాగం అవమానము 

శ గం అవమానింపబడిన; 

fre 
శక రం శరీరాంగము; భాగము; 

అంశము; ఉపకరణము 
"జం శా అవయవములుగలది; రం 

శరీరము 

దష (శా ఈడురాని, మెనరయిన 

శాం. షం మరియొక; వెనుకది; 
అధమము; రం ఏనుగ వెనుగథాగము, 

భూతకాలము ఇగ మరియు 

శాక, [ఇ ఆవరింపబడినది; ఆగినది; 

అడ్డగింపదిడినది; (పచ్చన్నము 

మ్య. 

ఇళళి జ్యా సెళ్ళగిలిన; దిగిన; 

[కిందపడిన 

mat, రం వంకరనడత; పేచీ; 

వంకరకతి రింపు (గుడ్డ) 

qd, రెం అడ్డగింత; ముట్టడి; 

ఆంత ప్పరము 

ఇషా గం అడ్డగింత; ప్రహరీ 

ఫ్ చునది;ః (ళా అడ్డగించువాడు బాధిం 

ముట్టడి ంచువాడు 

a. గం ఈం. అొడ్డగించుటి; 
నిషేధించుట 

maf గొం కం ఇక 
madd, [ఈ ఇం IIT 
ఇజాంగారాం ర్ం పెల్లి గించుట | 

కలకు రం దిగుట; అధ *పతన ము; 

తీగె కెగపాకుటి 

కచ: కొం దిగుట; పతనము 

Fad: ₹ం fo దిగుట; ఎక్కుట; 

ఇం కం ఆడ్డగించుట; చిత్రించుట 

wader ౧ పతన మైన; దిగిన; 

హీనము; లేతఎరుపురంగుగ ల 

ఇగో గ రంగులేని; మంచిరంగుకానిది; 

వర్ణాాశమధర్మములు పాటించని! ర్వా 

అపవాదు 

qf లల గా వర్ణింపళక్యముకాని; 
చెప్పకూడనిది 

ఇఇ జ్యా వర్ణింపళక్యముగాని: ర్య 
ఉపమానము . 

ఇఇ రం వీటినుడి, ఇకా 
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న! క వానలేమి ఇగ [0 విధిలేని, నిరంకుశము, 

౦ ఎవరికిలోబడనివాడు; వళముకాని 

శా, ర్తెం ఆధార ము; ఆశ్రయము; క, గం మిగిలినది, షా 

కణ, ) శరణు 

FTP 0 గం శరణుజొచ్చుట; 
ఆశ్రయించుట 

tf, గం శరణుజొచ్చిన; ఆధార 

వడన 

ad, రం శరణుజొచ్చిన వాడు; 

ఆధారపడిన వాడు; ఆగ్రయమిచ్చిన 

వాడు 

ఇఇ, ఇగ సంకి,; సమూహము 
qafen, [గ పూయబఐడినది; 

సర్వముగల; లీనమైన 

ఈలి ఇం పంక్తి; సమూహము 

ఇాిక్సా గం నీష్కుళంకము; శుద్దము 
ఇత, పోరలుట; పొరలిక; దోపిడి" 

qaqa. 170 పోరాడిన; దోయబడిన 

ఇఇ; కం పూత; నలుగు, హింస్త 
అవమానము 

కర, రం గర్వము; పూత, నలుగు 

sam, రెం చూపు, చూచుట, 

ఇఇ, | పరిశీలన 
waa, గం ఈం చూచుట, 

వరిశీలించుట 

ఇల, ఇం చూడదగిన, 
పరిశీలింపదగిన 

ఇగ, గం 
పరిశీలింపబడిన 

చూడబడిన; 

aay, ర్తం మిగిలినభాగము, సమావ్వి 

(జాం మిగత, సమాప్తమైన 

ఇగ గళ, (కాం స్థిర మైన, తప్పక 

జరుగునది 

కళగా (ణా (ళా తప్పక, నిన్నందేహ  ” 

ముగా; [జ్ఞా లోబడని వో 

శాలల fr గం తప్పకుండా; 
నిస్సందేహముగా ' 

ఇ, [గూ నశించనున్నది; 
సమా ప్త మై న; .ధుఃఖమునొందిన, 

సోమరి 

ఇ, రం అవకాశము, 
వేళ 

ఇళ ఇళ రం ఉద్యో గవిరమణ 

MT-I గం ఉద్యోగమునుండి 
విరమించుకొనిన ; Retired 

17 రం అవకాశవాదము. 

సమయము; 

Opportunism 

అగాథం ర్తం అవకాశవాది, 

Opportunist 

ఇషగాగా గర్భం నాశము, అలసట, 

దుఃఖము, అంతము 

శ కం చావు అంత్యము, 

సాయంకాలము; హద్దు 

af [గం గం నిస్స్పందేహాముగా, 

తప్పకుండా; YT 
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గ, కొం గడచిన; ముగిసిన, ఇష క్తొం జమాఖర్చుల పుస్తక ము 

తెలియబడిన, నూర్చబ డీనది war, fo గ్లూ నివారించుట, 

(ధాన్యము) 'ఆప్పట 

za: ఆగం స్థితి, వయస్సు సమయము 

M1? కం ఉనీకి, చోటు 

raf: (ళా హాజరైన, ఆగిన 

afer: ళం ఉనికీ సమయము, 

అన్నీ త్వము 

af, ర్తం (మని! మనో 

CUED ₹ా $ భావములను గోవ్య 

ముగానుంచుట, అభి నయహసృ 

విశేషము 

"CEE భం 
ఇ్యాలం.. | తిరస్కారము 
ఇగ [గా అవచూనింపబడిన 

ఇ ర్త ఆవము. ఇగ 

ఇఇ! శగ₹. (గొం కోరనిది; ఇష్టములేనిది 

ఇకా గం కోరబడని 
ఇ కొం లోపలిది, మధ్యనున్నది 

క ళం లోతుగదున్ను ట్ర 

నిర్ణక్యము; 

ఆగమనము 

ఇసు [గం నిశ్చేష్షడెన మౌనము 

దాల్చిన 

ఇఇ, fఇం చెప్పకూడనిది ర తిట్టు 
ఇషగా శాగ్గిం ధ్వని స్వరము 
ఇష) ౧౦ ధ్వనిచేయునది 
17, రం కెక్టెం జనసమూహము, 

సోమాన్య(వజి 

ఇషం కం ఇవతలిగట్టు; ఇ 7 

Mfr కొం కం FATT 

ఇల, గం కలత జెందిన, తారుమారు 
కానిది, శాంతినొందిన, స్యవస్థితము 

ఇభ: ఉం మార్చవీలులేనిది; 
నిక్నోత ము 

qr, fం మార్చు లేని; నిష్ము 

శంకము; ఇ మార్చులేమి; 

కళంకములేమి [జెందని 

శ, గం మార్పులేని మార్చు 
ఆ, 7 మార్పుజెందని; చెడిపోని; 

మార్చబడనిది 

ఆగ, గ శ క్రిలేనిః ర్య పిరికితనము 
అగ గ్య గతించనిది, నళించనిది; 

తెలియశక్యముకానిది ర్తం భగవంతుడు 

afqat . చలించీనిది; కద లనిది 

fq, | fm 

safe, 1% 
వేరుకానిది 

ఆగక, ఇం పూర్ణత, స్టీరమ్యు గా 
ఎడబాటు లేని, నరుకబడని 

ఇ, f తెలియనిది; మూర్చుడు 

fam, "గం సృష్టముగా తెలియ బడనిది 

ఇగ, గాం ఎరుగరానిది, తెలియ 

జాలనిది 

గజ గం తెలియనిది ఇగ 
ఇల్లా, గం లేని; నశించిన ఎ 

విచ్చన్నముకానిది; 
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Mf ౧77, హాజరుకాని; అసత్యము; | 
లేనిది [మాయ 

aa, ₹f[0 అజ్ఞానము; (భాంతి; 
ఇగ్యాాగా. (జ్యా చట్టవిరుద్దము: శాస్ర 

సమ్మతము కాని 

ఇళ్ళ. క్యా నియమవిరుద్ధము 

అషాగాళా, “కం అవిధేయత; మర్యాదలేమి 

far, షా నశించనిది; రెం 

భగవంతుడు 

fanaa ర్త ఎడతెగని సంబంధము 

ఇష, fకం నాళములేని; శాశ్వతమైన 

Mf, [కొం నాశము లేని; శాశ్వతమైన; 

go భగవంతుడు 

maf ఇం అవిధేయడు;ః మర్యాద 

లేని; గర్విషి 
టి 

wad, fa భాగింపబడనిది; 

విభజింప బడనిది 

fa, f విభజింప వీలులేనిది 

fa గం ఎడతెగని; జ్య fా 

ఎల్ల ప్పుడు; నిరంతరము 

ar ౧0 కొం వ్యర్థముగా, ఇఇ 
శfq fo దట్టుమెన; ఎడతెగని 

fam (శ్వా విరామములేని; శ్రా 
(క్యా నిరంతరము 

fz: fa ఆనుకూల మైన, ఖలాళ్థాగా 

fara, గా ఆలస్యములేని; fro fo 
త్వరగా 

ff, గ జాగులేనిది; వడిగలది; 
గా గా (యముగా 

ఇ [షాక్గారా, [గా భేదము లెని; రం 

వేదము కేమి; ఐక్యత 

ఇ(ఇబారా f7 
ఎడ్ తెగని; ల్ (గా 

లేకుండా 

Mf [గం నమ్మదగని 
san, గం నమ్మదగిని; 

సందిగ్గమెన; 

fad, రెం సందేహము, అపనమ్మిక 

న్్ (జ్ఞా శాస్త్ర విరుద్ధమెనది; 

నిషిద్ధము; అనుచితము 

ఇషెజ్లాగా ర్భం పరిశీలన, చూచుట 

శ, క్యా చూడదగిన, వరిశీలిం 

పదగిన 

ఆగని; 

ఎడ తెరసి 

అలయని; 

ఇషాభ్గాస శాం చూచుట; పరిశీలన; 

"హెచ్చరిక 

ఇషా. కొం చూడబడినః:  వరిశీలిం 

పబడిన; హెచ్చరింపబడిన 

ear, zr పార్మీవారిమత గంధము 

Yee 
ఇగెగ్ గళ, fx జీతబ త్రెము లేక 

ఉచితముగా పనిచేనెడు Honorary 

ifaw, గాం వేదో క్రకానిది 

ఖాషళా (చ్లా చట్టవిరుద్ధమైన; నియమ 

విరుద్ధమైన Illegal 

ఇష ఇగ, f చట్టవిరుద్ధమైన 
ఇల, స అనిశ్చితముః అగోచరము; 

అస్పష్టమైన; తెలియనిది ర్తం పర 

మాత్మ; విష్ణువు; శివుడు; మూర్చుడు 
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మాయ; 

మన్మథుడు 

ఇళ్ళూ హగ్ నశించనిది; శాశ్వత మైన; 

మార్చు జెందని; ర్తం (బ్రహ్మా శివుడు 

.విమవుః ఒకశదిసం బి 
| (>) ద = 

wT (గాం సార్థకమైన; గురితప్పనిః 

ఆఅఆమోఘము 

శ, ₹f[ం క్రమవద్ధతి లేమి; 
గడబడః హద్దులేమి 

ఆత్మ; సుషుస్తావస్థ, 

అంగ, - [ం చంచలమైన; 
క్రమసద్దతి లేనిది 

- 0 

qaqa, [ళా ఫనికిరాని; 

ఇల. | వతితుడుః ఆచరణలో 
పెట్టవీలులేనిది 

ఇజ్నోశ్షు f70'  వ్యవధానములేనిది; 
చెల డియెనది 

x1, fq కపటము లేని; 

శన, ఇం అవిచ్చిన్నముః 
ఆవిభ క్త ము 

rn ఇం అడ్డులేనిః దృఢమైన 
ra, (జా సర్వ(శేష్టము; (ఫథమము; 

రం [ప్రారంభము 

రు thro నిస్పందేహము 

FI» గర్భం కెర్టం ఆకారములు 

ర క్ల (౫) 
శఇజ్టగ, రం ఆపశకునము; 

క్షణము 

ఆకుభల 

4, (ళా అసమర్థుడు, దుర్చలుడు 

ఆ, ఆగం అసమర్ధతః బలహీనత 

ఇ, ఇం అసాధ్యమైనది: ౫ 
sat, Ho అసమర్థత;బలహీనత 

ఆ, రెం భోజనము; భకించుటి: 

భక్ష్యుము 
[7 రం పిడుగు: మెరప్పు అగ్నిః 

ఇందుడు 

ఇకక ర్వం లోభము ఆశాంతి 

ఆ: కొం అనాధుడు: నిరా(శ్ర యుడు 

అకార, fం మిక్కిలి(పవితమెన; 

కులీనుడు 

me To బంగారునాణెము; ఒక 

పసుపు పచ్చని పూవు 

MT To మాసములో పదవరోజు; 

పంది సంఖ్యః మొహరం పండుగ 

నందలి పదవరోజు 

ఇగాగగా క్తొం పెద్దమనుష్యు లు; 

గొప్పయింటివారు 

ఇకారాగగు శం మ౦చితన,ము; 

సౌజన్యము 

ఇనాం (గం శరీరములేనిదిః నిరాకాము 

రం పరమాత్మ; మన్మధుడు 

rT: 17 శరీరములేనిది; భూమికి 

సంబంధించనదిః ర్త (బ్రహ్మ; దేవత; 

ఆకాశవాణి 

mrt fo ఇం MITE 
ఇ [ఇం శాంతిలేని; చంచలమైన; 

దుఃఖము నొందిన న 
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Mf ₹[0 శాంతి లేమి; 

ff గం చదువురానివాడు 

SNE 
fre గా అసభ్యమెన; విధేయతలేని 
wher గం అసభ్యత; 

మోటుతనము 

pfs fఇ 'అపవ్మితము; 

ఇకక: (జా శుద్దముకానిది; 

ఇన్చాగకు ఇగ మురికి; తప్పు; పొరపాటు 
కక్ష ఆశ్వినినక్ష్యతము 

7, (జృా అమంగళము 

MT: (శా అంతయు; 

అధికము 

TT [కా శోకములేని, రెం అళోక 

వృక్షము; అళోక చకవరి 

కన ర్తం చింత లేమి; శాంతి; వినయము 

ఇఇ, రం పురుడుు సూతకము; మైల; 

మురికి; ఆపవి_తత 

అగా కొం కన్నీరు ఇల్ల 
ఇకగా ర్హొం వర్వతము; రాయి; మేఘము; 

చక ముకిరాయి; ఇనుము 

77, గాం రాళ్ళతోకూడుకొనిన, రాతి 

సంబంధ మెన [at 

mrt: fo నీరుకట్టు రోగము; 

లా ఆ రం నీరుకట్లరోగము, కాని 

aan (జ్యా చెవులులేని; చెవిటి; కం 

పాము; చెవుడు 

MT fa ఎడతెగని; అఆలయని; 

అనంతము; 

f5 fr ఎల్లప్పుడు; ఎడ తెగకుండా 

గాం ఆగ్గిం 

౫277: ₹ళ్చా విననిది; వినిషించనిది, 

౫27767, (గం వినదగనిది; డా న్వగతము 
ఖగ భగం కత్తి పదును; 
aft, కతిఆంచు 

కాజ, ర్భ కన్నీరు 

ఇ గం విననిది; వేదవిరుద్దమైనది; 
చదువురానివాడు 

గ fr అసంబద్ధము; శ్చేష 

రహితము; మిళితముకానిది 

ల, గొం ఆసభ్యమ; నిగ్గు 
చేటయినది; ర్త పామరో క్రి; 

శబ్దదోవవి శేషము 

ఇషా రం గుకిము; ఏడు సంఖ్య 

కకష ర్తొం కంచరగాడిద; ఇ; 

క7న4౭ల 5 రెం రావిచెట్టు; అశ్విని నక్ష[తమ 

7? ₹గ[ చిన్న రావిచెట్టు 
ఇంక fఇ ఎనిమిది ఖా 
కాకర ర్హం ఎనిమిది సస్తువులసమూ 

హము, ఎనిమిది శ్లోక ముల సో(తము; 

ఎనిమిది పద్యముల కావ్యము - 
57, రం గోస్వామి విర్ణల్ దాస్ 

నిర్మియించిన ఎనిమిది మంది" 

పుష్టిమార్గపు ఉ త్తమ హిందీ కవులు 

(సూరరాన్, కు౦ంభన్ దాన్, 

నరమానందదాన్, _కృష్ణదాన్, భీత 
స్వామి, గోవింద స్వామి, 

చతుర్భుజ దాస్, నందదాన్ ] 

ఎనిమిది చరణముల 

గేయము ఒ__ 
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కడ, 1. ఎనిమిదవ; ఆగాక, 1 ళం CIEE 

ref» ర్తం సామ్టాంగనమసా్కారమున 

కుపయోగించు ఎనిమిది అవయవ 

ములు; జ్ఞా ఎనిమిది అంగములులేక' 

భాగములు గల 

f= ₹గ[0 గింజ; విత్తు; 

ఒక హిందీఛందము 

1 

16 సంఖ్య; 

ఇగాళ్యా ణా లెక్కలేన్వి 
mre లెక్కి.ంచ వీలు లేని 

శల, గం లెక గై పెట్టీ నిది; లెక్క 

లేనన్ని 

ఇగ? [గం ఏకౌకియైన; సంసారబిద్ధుడు 

కానివాడు అడ్డు లేని దొక్ట 

భోగాసకిి లేమి; ఒంటరీకాడు; ఆత్మ 

MY: డా ఆనుచితము; కూడనిది; 

పొసగనిది 

ఇచా ₹గ[0 కూడక లేమి; పొసగమి; 

అనౌచిత్యము 

ర్య గం తివి జెందవివాడు, 

కో వమగనున్నవాడు 

hs ష్ ళ్ళ ్రిలేమి; కోపము 

7, గ్య స్పష్ట్వముఃసందేహ ములేని 

ఇాళ్ళతాళు జ్ఞా సంబంధ ములేని; పొసగని; 

రాం సంబంధము లేమి 

శ [కాం తలతోకలేని; పొసగని; 

సంబంధము లేని 

౫7, గం బిరుగనట్టిది; కలుగనది 

CREE 

ఇళష్గాం 17 అపారముః విశాలము 
maint శగిం అస౦భవము; 

qian 

గా. గం సంభవించనిది, 

Ta 
mM. కొం ఆ సంభవ మైనది 

Cue 

ra. ఇం నిర్బంధములేని; స్వారీ 

నములోలేని 

ఇళ్లళాగా రం ఇంద్రియ నిగ్రహములేషి 
గ, గం ఇంద్రియ నిగ్రహము 

లేనివాడు 

ఇశశ్షగా గం వదులుగానున్న; చెల్లా 
చెదరుగానున్న 

ఖా గాం ఇట్లు; సమానమైన 

AIA? Fo 'అపశకునము 

ఇరా fఖ చెడ్డ ది; శక్తి లేనిడిః 

అన్నిత్వములేనిది; అసాధువు 

ఇఇ, కం అబద్ధము; మిథ్య 

7, రెం భోజనము; ఖగ 

me, రిం CE బిరుదులు; _పమాణ 

పత్రములు 

ఇఇ, fం నిఫలము; ఉత్తీర్లుడుకాని 

mT. శం వెఫల్యము 
74, రెం కారణములు? సామాను 

ఆశాల కొం అనాగరిక మైన; మర్యాద లేని 

శా. రాగ ఇబ్బంది; దిగులు 

సంకోచము 

ఇగ [గం అసంపూర్ణ మెన 
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FATA? కొం పాతి(వత్యము; పవి(తత 

TG కం మన్మథుడు; ఇఇ 
ఇగాగాగు గం అవాయకుడు; మూర్చుడు 
FT రం (పభావము; ఒత్సీడి; గుణము 

TT, గా ఒత్తిడి చేయువాడు; 

(పభావము కలుగజేయువాడు 

FIT. Fo రహస్యము; షక్టం 

శిరములు; [జ్ఞ [ఇ నిరంతరము 

ఇర, రాం మూలధనము; ప్పనాది; 

ఇనుము; ఆస్త్రము; (జ్ఞ (శేషము; 
యదార్ధ మైన; నిసలయిన 

గాభ రం ఈటె శస్త్రము 

శల, రం శస్తా9గారము 
mafram fh వాస్తవము: ఆసలువి 

వయముః సారము 
ఆగత, గొంకల్సీ లేని విజమైన; 

(వధానమైన; రం తేనె వజ 

ఇగారెనా ) "ఇం సహీంపగూడనిది; 
ర7ఫోరా (rane 

TAATT, Fo రౌతు; అశ్వదళ నెనికుడు; 

ఆరోహాకుడు 

శాక గం సహింప శక్యముకానిది; 
ఓర్వ లేనివాడు 

కశ, శం ఓర్య్వ లేనివాడు; ర్తం 

శత్రువు, ఓర్వ లేకపోవుట 

Tf. f ఓ ర్వ లేనివాడు, 
raf 

warm, గం సహీంవజాలనిది; 

సహాంపగూడనిడది 

Taga, రాం సహాయనిరాకరణము; 

Noncooperation 

రగ, రెం గొప్పవారు; శాక్ఞలా ఇ| 

BA స్య తోడులేనివాడుః నిన్న 

ఓర్వ లెనివాడు; 

ఇళాళ్షగగ్ల ళా 
rafgerars రాగ ఓర్వ లేకపోవుట 

ఈ, [కొం సహింపగూడనిది; సహింప 

జాలనిధి 

7, fం అబద్ధము; కా 
mT, [గం ఆశ్రమము; తగనిది; 

అయుక్త ము 

జ, గ్య పార్లమెంటరీ వద్దతికి 
వ్యతిరేక మైన; Un.-Parliamentary 

ఇగ క్తొం దండము; దుడ్డుక జ్ఞ 

క, ర్తం అజ్ఞాని మూర్జుడు 

ఇగా[త్తా ర్త ఆషాఢమాసము 

శ, fం అషాఢమాసపు;ః, ఇషా 
ఆషాఢపూర్ణిమ; ఆషాఢమాసము 

నుండి మార్గశిదమువరకు పండుపంట 

ఆల్క ఉం అసాధ్యము; ఆసాధువు 
ఆశాల గొం దుష్టమైనః తుచ్చ మైన 
ఇరగ, [గా సమయ ముకానిది; 

ఇ-గ్యోళ్యా 
శ, కం పేరు, పేర్షపట్టికః వదవి; 

అప్పుతీసకొనువాడు; కౌలుదారుడు,; 

(వతివాది; ఆసామి 
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© FIRE te Ee. FF లు. నే, 

ధరాయ రాకకు. 

శ, గం నిస్సారము 
శరా లం నిజాయితీ; కులీనత 

చ, [ం గం స్వయముగా; 
qe qr 1 THe 

ఇల, ఇం అ జా (గతృగలః 
నిర్హ క్ష్యముగల 

qr iar 2 శగం అజాత; 
ఆగ, | నిర్ణక్యము 

man | సామగి; ఆసి 
శ, | కి కా 
ఇగ, ₹గం ఖడ్గము; ఒకనది 

ఆగ ఇం నల్లినిది; దుష్టము; వంకర 

గల; రం నలుప్ప; శసి; నీలపురంగుః 

కృష్ణపక్షము 

Ff, రం సీలకమలము 

గజ గా సరికానిది; పామా 

జిక ముకానిది? పచ్చిది; అపూర్ణము; 

విఫలము; యోగసిద్దిలభించని 

గ, లిం వెప ల్యము; పచ్చిదన ము; 

అపూర్ణత్వ ము; బుజువుకావండుట 

ఇళ్ల ఇం అపారము, ఆనంతము 

ff, గం అపరిమిత ము, 
mfr 

ల, శాగిం ఆశీర్వాద ము, fia 
ఆ, కం ఈం ఆశీర్వ దించుట 
కార్చు కొం (పాణము; హృదయము; 

మనస్సు; నీరు: వేడిమి; శోకము; 

గుజ్ల్బముః యోచన; తలంప్పు 

క్షణములో ఆరవథాగము 

ఆర్ష”, రం రాక్షసుడు; భూమి; సూర్యుడు; 

ఏనుగు: రాసావు; మేఘము, దుష్టుడు; 

జ్ఞా జీవించియున్న: పృథివీసంబం 

ధముకానిది. 

ఇల", చాగిం రాశ్రః వేశ్య 
ఇ్చారఫీ ఆగం నీచత్వమ్యు రాక్షసత్వ ము 
SEER రెం దేవత; విష్ణువు 

ఖాజా? ఆగం అసౌకర్యము; ఇబ్బంది 
శః, fz ఆంధకారమయము; అపా 

రము; కష్టమైనది; ఇం 

దూరదృష్టి లేమి 

ఇళ ఇం ఈర్ష్యగలవాడు; కరణ! 
ఇళ్ళ], రాగం. ర్వ లేనితనమువ శ్లేఖ్య! 
తాళ గళం రాగం. ఎండక న్నెరుగ 

నిది ఇం ఘోషాన్రీ; పతివ్రత; 

పట్టపురాణి 

ఇషా, ఇం అనహ్యము కఠినము 

ఇష (నది; మికి.లి అందె థి దమెన 
ఇష్తాళాగగ్యా, ఎ థొ మ్ల 

7, fం అపవ్విత్రముః అశుద్ధము; 
నిశ్చింత 

FT, Fo ఆశ్యయజమాసము 

ఇఇ, శాం దుర్గంధము, శ్ఞాగేళ 
ఆ రెం సైన్యము, శై? 
ఆ, రం నెనికుడుః [ 
న, గొం అస్తమించిన క్షీణించిన 
ఇగ రం అద్భుశ్వము; అస మయము; 

సతనము; ఆంతము; గా 

ఇల, (క చూడముచ్చటగాను 
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SE] 
వినరి వేయబడిన; ముగినిన; 
అస్తమించిన; గతించిన; దాగిన 

ఇల, రం గుళ్టపుశాల, ళ్యళిగ్శాళా 
కౌళిగ్గౌగొగ్సా రాం సూర్యుడస మించుట 

ఖాళగ్గాగ్యగ్గా, fజ్యా అస మించిన; నశించిన; 

లోపించిన 

అం రం చందన తె లము; గుడ్డలోపల 

చేర్చి కట్టబడిన 'మరియెకనేడ్డ 
rer భాగా నున్న ముకొట్టుట; 

గచ్చుచేయుట 

శ గా ఛిన్నాభిన్న ము; 
చెల్లాచెదరుగానున్న 

mar, రం సూర్యుడస్త మించు 
marfe, 1 పళ్చిమా(దై 

ఇరా నిం నికి; శక్తి; భా వము; 

గా గొ వహ్వా 
fea, ర్తం ఉనికి; ఉండుట 

రర, ఫం అగుగాక మ౦నిది; 

ఏదయినప్పటికీ 

ఇ్షళా రాం దొంగలింవమి 

ITT, రం బాణము; విల్లు; కత్తి 

ఇష, కం ధనుర్వేదము 
eft, క్యా అస్రర్మారి; విలుకాడు 

ఇదా గా కాక్కాలిక ము 
ఇళళి, శాశ్వతముకానిది 

ఇనా రం తస్పుచోటు; జ్ఞా మిక్కిలి 
లోతుగలది 

ఈల, ఇగ్గిం ఎముక, కాజ  [శణఖ 
hex, ర్తెం ఎముకలగూడు; 

ఇళ గం చలించునది; స్టరముకానిది 
ఇఇ, (ఇ సూక్య మెనది; బలవనీది; 

స్టూలము 

FT క్రిం అనుప్యతి; ఇగ 
77, +ఇ్యా తాకొగూడనిది; రం 

అంటరానివాడు 

ATT, రాగ, అంటరానితన ము 
ర, [ఇ రహస్యము; అస్పష్టమైన 
శశ, ర్పొం కన్నీరు; రక్తము; కాలమ్ము 

మూల; యుగము; వెండ్రుకః ;నయస్సు 

రచ్చ, రం కన్నీరు; iq 

7, (గం జబ్బుగానున్న జాగా 
areqrfam, ర వారసులు లేనిసొత్తు; 

సా వారనుడులేని 
రగ! 7 రెం స్వీ కరించకపోవుట; 

అసమ్మతి 

ఇరగ గం ఆంగీకరింవబడవి 
స్వీ కరింపబడిని 

[చ ఛం అసమ్మతి, mer 
ఆ గా ఎనుబది; రం 80 సంఖ్య 
కకం శం నేను; రా అహంకారము 

17, రం గర్వము, కాగ్గజ 
ఇళ్రఖాల్ fr గర్యముకలవాడు; 

ఇక? 
SEL ఈగ అహంభావము; గాగ 

ర్తెం దినము; వగలు; విష్ణువు; 

సూర్యుడు, ఇలా అహాః పొరః 

అహహా! 

ఈరః రాగం కోరిక కాళ 



gp fear 

శకణగ[. ఇం (ళా కోరుట 

1: రం అబ్జిలు; ఆ డశములు, 

క్రత్స్దగ్ ₹1 ఇర్టం 

ఇక కొం అపాయము, శః! 
Bf రం ఎర్పాటు, క్షాళ్లాగ 
mf. శం కొలత్త 
ఇకక రెం సమయము; అంగీకారము; 

ఒడంబడిక 

qa, రం ఆంగీకార హృతముః 

Agreement; ఒడంబడిక హృతము 

ఇజ౭గవాభ: ఆగిం వాగ్దాన భంగము 
ఇల గం సోమరి; ర్తం అత్యవసర 

పరిస్టితి లో పనికువయోగింపబడు 

సె నికుడు 

Ag, Fo పరిపాలనాకాలము; 

గాభ? 
గ: కం జ్యా అగుట; జరుగుట; 

భె 
కక్ష, కొం పగలు; రోజు 

faa. గం {qo రేయింబవళ్లు 

aT: Fo _వియుల్సు న్నేహితులు; 

కక ఇ ఇం 
క! ఇం మూర్చుడు, గళ 
శభ రృం మిక్కిలి పూజ్యుడు 

ga. రం గర్వము, ఇఖ్లక 
గజాలా, ర్య ం శమ్మ్యరివాని దాగలి, (గాగ 

ఇకా, గం గం నిరంతరము; 
(ప్రతిదినము 

ఇజ్లలౌ రేం పిడకి లరాళి 

FEIT, Fo ఈజిప్పలోని. పిరమిడ్డు; 

పసృరాశనభవనములు 

ఇశాగాా రం ఉదారహృదయు.:; దాత 

afr: fo ళం రేయింబవళ్ళు; 
ఎల్లప్పుడు 

ఇక రం కార్యకర్త; గుమసా; 

నౌకరు, ఆఫీసరు 

MET, 0 (క్షం చలించుట, కదలుట; 

వణకుట 

ఇళ్లెగళళా ర్తొం కోర్టుఉత రువుల జారీ 

చేయువాడు; కో రురికారుల 

రక్షణోద్యోగి 

ఇజైగొళ్షిగగా, రెం విద్వాంసులు, పండితులు 

ఇళ్రైసాభ లాగా రెం విద్వాంసుడు 

కదా రెం స దేశీయులు 

CEI 
కక్షల, రెం ఇక్రైం వృత్తాంత ములు; 

క్షల ఇ గౌక్టేం 

కళ్లగ[గ Yo కృతబ్దిత, ఉపకారము, 

దయ 

క్షు ఇరా అహహాః జొరః అహా! 

ఈగ, ఆవరణము; ప్రాకారము 

MTT To f తినుట; అంటించుట; 

గుడకు గంజి పెటుట 
a టి 

CIE వేం పాము; 

కక? రం కోతుపు; కీడు; వైరము, 

జ్ఞా కీడుచేయునట్టి 

వృత్రాసురుడు; 

| ఈగకు కొం ఆదిశేసువుః ౫ 



ref 
ళీ 

TT 

ఆ ఆగం. గొల్లిపడుచుు పాల 

మది స్తీ 

fear కం 

Tier 
shana, [aa ముత్తెయివ, 
ఇగ. mad! 

ఇళ్లను రం గొల్సవాడు; పాలమ్మెడివాదు 

Id, fo పాలమ్మెడిత్తీ: గొల్ల శ్రీ 

ఇజ్చ్రలాగ ఇం ఈం తొలగుట; వేరగుటః 
దూరమగుట 

కక్టర, గం మూడున్నర; ఇ గ 
కెద, (గం నిష్కారణము, (క్లూ 

గా వ్యర్థముగా 

ఇళళి రం వేట, వేటాడబడుమృగము; 

ఆట 

ఇక ఇ7, గొం వేటాడునట్టి 
ఆక్టా, రం వేటగాడు; ఆటగాడు 

ఇన, ఇరా అహా! (విస్మయార్ధక ము) 

x a, రం రేపగలు; 50 [గం 
ఎప్పుడును 

ఇల, ఇఖై₹1, కొం సెండ్రికూతురు 
అత వారింటికి వెళ్ళి ప ట్టి ౦టికి 

అదేరోజు తిరిగి నచ్చుయొక 

వివాహవద్దతి (శ [గం మాటిమాటికి 

ముతెయిదువతన ము, 

a7 

ఖా, ర్త చిహ్నము; అక్షరము; గీత; 

సంఖ్య; లెక్క; ఒడి; అంశము; 

నిరయము 
ణ 

ఇషాక్ ర్తాం కొంకె; ఒడి; మరమేకు 

శక, రం జివాభాలెక్క, వృత్తులు 

మొ వానిక్ సంబంధించిన వివరములు 

దెలుపు సంఖ్యా పట్టికలు, Statistics 

కక, గం ధాన్యపు లేక మొక్కజొన్న 

గింజ 

slr, ₹ం ఈం ఆంచనావేయుట 
మదింపువేయుట; గురు సెట్టు దః 

ము[ద్రవేయుట 

ఇ, ఇం లోతెన; అత్యధికము, 

ఎక్కువ వెలగల 

శ, ౪౦ అంకుశము; బాణపు మొన 

riger, రం అంకుశము; జ ల్టాశ 

Migfr To మావటీడు; CE 

ఆజ్ఞల, రం అంకుశము? ఇ[జ్ఞః[ 

క, ర్తం అంచనా వేయువాడు 

ఇఇ, ఆగం కన్ను; దృష్టిః; వివేకము; 

సంతానము; సూది బెజ్జి ము;కృపాదృష్టి; 

నెమలిప్పరికన్ను 

అకాశం ₹ాగిం కన్నుః చూపు: చూచురీతి 

xia, రం మిడుత; గొల్లభామ; 
A grass hopper 

sia frat. 
sia frail, 
ie Hf: 
fa శ్లోఇక్లే 
iq గ్రాగళ్ 
sitar. To ఎద్దుపై వేయుగంత 

MTT: రం కేమలశరీరము; (జ్ఞా శాదీరి 

కము; అంగధారి 

కాగా దాగుడు 

} and -Seek 
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ఇ, ర్లొం శరీరముః అంగము; చన్ను 

గ్ర, కొం ముంగిలి: ఇళ్లు తలవాకిలి; 

wifi fh. శరీరసంబం మైన; రం 

మృదంగము వాయించువాడు; 

నాటకాభినయ విశేషము; కనుబొమల 

నెగుర వేయుట 

ఇ ఆగం రవికె; జల్రైడ 

sft, రం 

siran, fro 

ait, ళా (వేలు, కళ! 

ఇగ్మాళ, రం అంగుళము (వేల 

ఇళ రాగ షిండిజల్లెడ 

ఖా ₹గ[ం వేడిమి: నిష్ట అగ్ని 
జ్వాల; విరహాగ్ని; దెబ్బ; కీడు 

ఇషగగ శా గళం కాల్చట; వేడిచేయట 

| (వేలు; అంగుళము 

తాం | అంద; కొంగు; చన్ను 
౫, 
ఆశ ర్వ కొటుక, కష 

శ, గం కం కౌటుక పెట్టుట 
ఇ ఈగ స్పర్ధ విరోధము; ముడి; 

చూపుడువేలుకు బొటన (వేలుకు 

మధ్యనుండు స్థలము, పందెము; 

అవకాశము 

Ma శం [శం ఇముడుట; నిండుట; 

చేరుట; దొరుకుట; శ గక్ట్క నింపుట 

ఆ ఆగం కలయిక; కుట; 

అడ్డంకి 

గ గా బీల్లంగోడు; నూలుకండె; 

మనీ చిన్నప్పుల్ల లకట్ల 

గ, ఆగం. పెరుగు, అంకె; ముడి 

బాలికస్తనము 

aris: ర్తం అండకోళశము; అండాళక్ళుతి 

ఈక. శం ముడి; గనుప్ప; కొన; 

అండకోశము 

ఖో రాగం పురీషనాళము; (పేగు 

mT 1 లోపలి; గుస మైన; ర్భౌ! 

ఆపృమి(కుడుు 

అభి పొయము; 

ఖగ రం దూరము; భేదముః వ్యవధి; 

చాటు; చెట్ల పాదు లమధ్యనున్న కాలిబాదీ 

గగ గం ఆంతరంగికము; లోపలి 

CIR E TO రెం యా(త్రాసుంక ము 

ifaw, [షం (పేగులకు సంబంధించిన 

ఇగేళ్ళై రం సంకెల; ఏనుగుకాలిగొలును 

అశ రం ఉయ్యల; ఊగుట 

ఆశల రం గం(దగోళము; ఊగుట; 

ఆందోళన 

శ, ఇం గంద్రగోళక ముగానున్న; 

కంపించెడు; ఊవదిడన 

ఇలా ₹ాగ్గం చీకటి; ఆపద 

ఇకా. ఇం గం వరుచుకుబడుట; 

తటాలున ఎదుర్కొనుట 

హృదయము; 

గుడ్డిమైన, ప TAT bf U కళా 

ఇల, ఆగం గాలివాన; తుఫాను; గా 

మిక్కిలి వేగముగల 

aiq-aiq, ఛం వ్యర్ధ ర 

(జా అసంబద్ధమైన 

వలా పము. 

| 
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ఇఇ ర్యా అంచు, [ణా 
౫271, ఇం కొం బొధుటః పొంగుట 

fag గం లోతెనః గజ 

afer, 
fq 

ఇజ్ రం ఆవము;ః ఖాళ్ల 
fag, fణ కొంచెము; అంశమునకు 

సంబందించిన 

ఇచా రెం కన్నీరు; వేదన; wf} 0 

దారము, (తాడు 

fa ఉసిరికాయ లేక చెట్టు 

శ. శ్వా కన్నీటితోనిండిన; వేదనా 

భరితమైన 

ఈ], ఆర్య “వాయన ము; సూడిద; 
| మిత్రు లకు వంపుమిఠాయి 

iq, qo కన్నీరు; 372] 

Tar, f50 ఇం భవిష్యత్తులో) ఇక ' 

ముందు, [కా రానున్న; జరుగబోవు 
3] 1క్షః Tf జీవితకాలము; Spl 

₹77ఇగ ర్భాం అద్దము, ఆకే? 
ఇక శం ఆయువు; మృత్యువు 
, మ్య, సస ఆ కక్ష రం నియమము; చట్ట ము 

విధానము 

ఇక, రం న్యాయళా స్రీ వేత్త; పంలు 
అకా కం అద్దము; ఇలయ 

ఇక్టగగగా, రం అద్దములు లేక గాజు 
సామాన్లు చేయువాడు 

ఇళయ [ఇం చట్టబద్ధమైన 
MT నాగం వయస్సు ఆయుపు 

౪7౪-౫7 రెం వ్యర్థ్యవలావముః కాశిగా 

ఇగ్యా, శం అఆయువు;వయస్సు 

[3 Jo జిల్లేడు; CHK 

ఇMfr జా సడుమువరకు వచ్చెడు, 

En [ళా నడుమువరకు [2౫ షా 

MIF-AIt రాగం వ్యర్ణప్రలాపము, 

ఇ[[౫7 ర్భాం గని; సమూహము; నింహ 

పుగుహ; జన్మస్టానము, ఖ జొ నా. 

FE SW eo జ్ఞ “న . 
రకము; fq (శేషము; ఇర్ఫ్పుగల; 

(కొన్ని) రేట్లు [#21 
ఇ[ఇ7ఇాళళ్లైగ రం అక్కంలక జ్ఞ జ్యాళా 

mf fక వినిన ద్వి జ్ఞజజ్ఞాళా? 
7: ర్హాం ఆకరి ంచుట; జూదము; 

పాచిక; సూదంటురాయి, గీటురాయి 

ima, గా [ఈం ఆకర్షించుట; 
లాగుట 

ఇకా. కం అవగాహన ము; కోరిక, 

లెక్కించుట. బమకటుట, కూడ 
2 ద 3౨ 

బెటుట;అన్వే షణ 
టి | 

శశ గ స రిగణింపబడిన; 

సం్యగహింపబడిన; అవగాహనచేన్ 

కొనబడిన 

ఇల? ఇం వ్యాకులత; ఇఇ! 
TIF: Fo వస్తా9ద్యలంకరణము; 

జ్యా ఇ కల్పసర్యంతము 

శా, కొం అకస్మాత్తుగకలిగెడు 

కారణములేని 

mT, ₹f[ం కోరిక అన్వయమ 
కొరకు ఒరపదము మరియొకపం 

మును కోరుట 
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rif, గ్య కోరబడిన, ఇగ 

re: జ్యా కోరికకలవాడు 

గ, రం భగవంతుడు, యజమాని; 
నాయకుడు; అధ్యత్తుడు 

47, రెం అన్న్య శక్ర 
౫7477, రం నిర్మాణము, రూపము; నైగ 

TRY, రం అకౌళము; శూన్యము; 

రం[ధము; (బ్రహ్మము ఈశ్వరుడు 

ఇ7ఇ[ర్డార్చుగ. ర్భం మిక్కిలి ఆసంభవ 

మైన విషయము 

ఇఇనాళాలా ర్భం మంచు, వర్షపునీరు 

కేల ఎక! గగ రెం రేడియోనంజ్ఞా లను 

(గ్రహ్ంచుటక్రై గాలిలోనుంచెడి తీగ 

ఇ₹1₹[గష/%ౌ రం విమానము; జైళ్ల 

Tera 
Mat ఇళ్ళ అశరీరవాణి; దైవ 

వాక్కు; రేడియో 

MTT, ఇగ్గిం నికరములేనిరాబడి, 
అనిక్చిత మెన (బతుకుతెరువు 

ఇఇ, గార్గి వితానము ఏరియల్ 

Mn, (౮ ఆకాశనంబంధ మైన; 
తం. బేక పుట్టిన 

టో మ. రెం దారి(ద్యము; (రాష 

గల, జ్యా సహాయకుడు; వెనుక 
వచ్చువాడు - 

Pf గం సరలోకము 
శfకరా,. ణా బుద్ధిమంతుడు; జాని 

మేధావి 

అజణిజ లే 

rm. (కొం నిండియున్న వ్యాప్త మైన 

ఇాళ్హుళాగా రం ముడుచుకొనుట; వంకరగా 
నుండుట 

గ. ం ముడుచుకొనిన, వక్ర 
ముగానున్న 

ఈకల జా క లత జెందిన సందిగ్గము, 

భయపడిన 

ATIF. శం వ్యాకులత భయము 

arg, fq (చూ), ఇ [లాల 

ఇకా రం అభిప్రాయము; ఆశ్చర్యము, 

కోరిక, (వరణ, అనుభూతి 

SREY శా రూపొందిన 

mf, శగ్గిం రూవము, ఆకారము 

ర[[కాకిడి. [కం ఆకర్షి ౦పబడిన, లాగ 

బడిన 

fe అగ్రం గురుత్వాక రణ; 

ఆకరణ;ః ఈడుపు 
ణు 

CLE ఏడు. అరుపు 
ఆ | వెం ష్య 
శ ఇం భిగ్గరగా  పడ్చెడుః 

పిలువబడిన 

ఇఇ రం బిగ్గరగాఏడ్చు లేక పిలుచు 
లేక అరచువాడు 

౫7౫7 రం పరాక్రమము ఓడిందుట; 
దండయా(త 

[గ ర్వా దాడి; బలాత్క్యారము 

Mm 7 ఆకమింపదడిన 

Mr, గా ఆ[క్రమింపబడిన;, 
ముట్టడింపబడిన 
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amr గం అఆగ్రమించెడ్యు ర్వ 

దురాక మణదారుడు 

ఆగ, రం శాపము; తిట్టు, నింద 

౩772౮ క్షం శవీంచువాడు; తిట్టువాడు; 

ఆశగ కం తిట్టుటు శవించుట; 

నిందించుట 

Tm [ఇం దుఃఖమునొందిన; ఆలనిన 

ఇఖాగా Zo వ్యంగ్యము; 

నిందారోవణ; తిరస్కార ము; 

అకేపణము; పడ తోయుట 

ఇషా f ఆ కేపించునట్టిర్తొం 

ఆకేసించువాడు 

md do ఆ క్షేపించువాడు 

హ్ [| రం గుద్దలి, పార 

ATT, qం అక్షతలు; 37 7 

MTA: గొం విత్తుకొట్టినవళువు, 

ఇషా 

Mu, సగం గం 6పతిక్షణమ్యు ర్వ 
పార. గుదలి 

3 దె 

MIT గం కం. చెప్పుట, చూచుట, 

కోరుట, జిల్లి ంచుట; ఉల్లంఘించుట 

Tf రం గన్నితవ్వు వాడు; ఎలుక; 
దొంగ; గుద్దలి, వంది 

FTX, Fo వర్ణము; అక్షరము, గొడ్డలి; 

గుద్దలి 

ra? రం జలాశయము; విశాలమగు 
సము(ద శాఖ 

fat, గం గం చివరకు 

అడంకి. 
ద ౨ 

fat గొం కట్టకడపటి 

Tree "ఇం Hat 

Iz, ర్త వేట. frat 

ఈశా రం వేటకుక్కు; వేటకాడు; 

గం భయంకరము; నేర్పుగా 
వేటాడగల 

ATE ర్తొం అ[కోటుపండుః గ 

"11 కృం చెత్త చెదారము; వచ్చికవీడు; 
సీర్ముతాగెడిచోటు; క్యా నీచము; 

కుళ్ళిన దుర్వాననగల 

rT గం వీజిములుతీనిన (పశువు) 

TET, శం బాఖ్యుకి వివరణ; కీర్తి, 

పేరు 

mr, 0 (పనిర్ధిజెందిన; 

వివరింపబడిన 

ఇలాగా ఆగం ఖ్యాతి; చెప్పుట; పేరు 

MTEAITT, Yo వర్ష న; నృత్తాంతన 

కథః చెప్పుట 

erm, f7ం రం వివరించువాడు; 

సందేశవాహకుడు 

qreqfaqT. రాగ నవల; కథ 

గా. [గం అకస్మాత్తుగావచ్చెడు; 
దారితవ్చినః ఆక స్మి కము ర్ 

_ అతి, 

ఈ[ర్చగా రం అతిథి; జా ఆకన్ని 
కముగా వచ్చెడు లేక జరిగెడు 

MT, ఛం. అగ్నిః ఈర్ష్య తప్పు: 

పాపము [కా వేడిగానున్న 

ఆకన్మీకము; క్క శా ముందు 
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గ, ఇ వచ్చిన; జరిగిన, పొంద 

బడిన, రం అతిథి సంఘటన 

ఆగమన ము 

MMT రం 

సత్కారము 

తగ్గగా రం జన్మ ;రాక; ప్రాస్సిః వృద్ధి; 

రాబడి; శాస్త్రములు; నీతిశాస్త్రము, 
భవివ్యత్తు; వ్యాకరణమునందు అధిక 
ముగావచ్చెడు వ ర్ల ము, గా 

ఇకముందు జిరుగటోవునది. 

rami, (క్ష్ భవివ్యత్తు 
rai, తెలినినవాడు 

కళ్ళారా రం రాక; (పాపి 

MTT, ఇభ భవివ్యద్వాణి 

Mra, fr దూరాలోచనగ ల; 
భవిష్యత్తునెరిగిన [రానున్నది 

ఆశల రం జ్యోతిష్కుడు జ్ఞా 

ఆళి ర్షం గని, ఇల్లు, 
ఇంటి పైకష ప్ప, 'అమావాన్య, ఉప్ప 

స్వాగతము 

రాశి; 

గంట; fq అధికము, (శేష్టము, 

నేర్చుగల డా [సీ మిక్కిలి 
ఎక్కు వగా 

చ రం ఉప్పు తయారుళేయువాడు 
గ, రృం గడియ, (జ్ఞా రానున్నది, 
తమవాతది, గక (జా ఎదుట, 

ముందు 

MITT, రం ఆగమనము, CE 

wT, రం ముఖము, ముందుభాగము, 

భవివ్యత్త, రొమ్ము, వరిణామము ] 

ననా. 

కాబుల్ నివాని, వఠాజా 

MTT, రం (ప్రారంభము, ఖాళ్ల 

FTA, భం వెనుకముందాడుట, 
సంకోచము, పరిణామము 

ఇగగేగాఖా గ రానున్న 
ఇగ జ్యా జరుగబోవు, రానున్న 
[77 రం ఇల్లు; కోశాగారము; స్థానము 
Trg, గ 'తెలినిన, వరిచిత మైన, 

రం భవితవ్యము 

గాకా శ సూచన, పరిచయము, 

జ్ఞానము 

fT, fo SM; rT 
fe,  f మరియొక, తరు 
qtr, వాతది; రానున్నది. 

ఇగ అగిం ఆగ్ని; fT 
MT, ఆం తి జై; వాగ్దానము, గ్రా 

జొ ముందు; ర్త వరిణామము 
TT, [గం తీనికొనబడిన 

ఇళ్లు రెం తీనికొనువాడు 

qm, fro fro ముందు; పిమ్మట, 

ఎదుట, భవిష్యత్తులో 

ఇగాగెక్లా కం ఆలింగనము; రొమ్ము 
amr, ర్స ఆగమనము, ఖా! క్షాగ్గా 

ఆని గం అగ్నిసంబంధమైన, ర్వ 

ఆ న్న, 

ఆగ్నిపర్వతము, తుపాకిమందు, 

అగ్నేయమూల 

శశ. ఆగం కృత్తి కానక్షతము, 
ఆగ్నేయ; మూల 



MTT 79 STTTHITA 

ఇక్షు కం పట్టుదల; నై తికబలము; 
ఆసక్తి 

ఆగ, షం వట్టుదలగల, జల్? 
ఇఇ కం మూల్యము, ధర 

వీడి ఇకా 

MrT, రెం దెబ్బ; ఆపద; వధ్యస్థాన ము 

ATA, Yo ఉపస్పర్శము, వార్చు, 

ఆచమనమున త్రాగునీరు 

ఇఇ రం ఉమ్మిప్యాతః ఆచమన 

మున (తాగునీరు 

Mr, ₹f[ం చిన్నచంచాలేక గరిట 

ఇల గ్య ఆచమనము చేయదగిన, 

రం ఆచమనమున త్రాగునీరు; 
ఉమ్మిపాత 

Mf జ్యా ఆచమనముచేయబడిన: 

[తాగబడిన 

కాగా రం ఆశ్చర్యము; ఇఇ 
ఇ, రం నడత ఆచారము: శుద్ది 

అగ. f ఆచరింవదగిన, 
చేయదగిన 

MTT, Fo ₹ ఇరా? 

TTT, ₹ం కం ఆచరించుట 

ara [గ్య ఆచరింపదితీన, 
నడపబడిన , చేయబడిన 

ATA, Go గంజి; ఆచమనము 

/ అాఖగాగా ర్హ్రా ఆచమన ముచేయువాడు 

తాం రం న(క్పవర్తన; పద్ధతి, 
వాడుక్ సం్యపదాయము 

Mra. కా సదాచారసంపన్నుడు 

4rT-f17, రం జీవనపద్దతి, రీతి; 
రివాజు; మంచిగెడత 

T741౫ రాం నీతిశాస్త్రమ్యు Ethics 
ఇఇ ళోగగా 

ఆచార్వునిభార ఇతి (లం ప్రనిభార్య 
శ, క్యా ఆలోచనకు అందని; రం 

ఈళ్యరుడు 

ఇఇ, గం కప్పబడిన; రహన్యమైన; 
మూయబడిన 

అక ర్హొం వస్త్రము, కప్పుట 
శ, రం కస్వునది; మూయునది; 

దాచున ది 

టాం క్ రెం మూత, కప్పుట, దాచుట; 

పస్త్రము, మూయుట 

wren. fro కప్పబడిన; 
మూయబడిన 

sr ho ళం ఈనాడు; ఈకాలమున; 

ఈసమయమున , గ్గ నేడు; నెయ్యి, 

f్ఞ మేక సంబంధమైన [_చ్రస్తుతము 

ణల ఫం గం ఈరోజులల్నో 

ఆ సూడ పుట్టిన ప్పటినుండియు; 

జీవితమంతయు 

ఇవా జాం పేరాశగలవాడు; భాగా 

ఇగ [౯0 గొప్ప, ఇ 
rane fo వరీక్షించెడు, అజిమాయి 

షీచేనెడు 

rar శం. పరిశీలన; పరీక్షీం 

చుటతై చేయు పయోగము; 
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emi రం 

Mm ఇం గగం పరీకీంచుట; 
పయోగించి పరీక్షించుట 

ఆశగా, గం పరీకింపబడిన; (పయో 

గింపబడిన 

TT» రం పితామహుడు; తాత; ఇఇ 

శనగ f స్వతంత్రమైన; నిర్శ 
యుడు; నిరంకుకుడు 

ఇన్తాగ-గొషగా గం న్వేచ్ళగా వ్యవహ 
రించెడు; ఇ 

Mar ఈం గం స్వతంయ్యతముగా 
ఇగ కిం సాతర్యత్యము:; విడుదల 

MM ఇం స్వాత౦ త్య 
(ప్రియుడు 

ఇగన్యాగ్భా రం జన్మభూమి, పుట్టుక; 

ఆ ఇం పుట్టినప్పటినుండియు 

ఇష్టా జ్ఞ మోకాలువరకునున్న 

ఇగ్గన్భా-ళణ్థా గం మోకాలివరకు 
పొడవుగల చేతులుగలవాడు 

మేలుజాతి గుజ్బము; 

గ్య మేలుజాతికి చెందిన కులీనుడు 

FMI కం రోగము: కష్టము: నొవ్చి 

ఇస్ ర్హం లో ష్ 
ఖాసా ర్తం రణరంగము; యుద్ధము; క్షీణ 

కాలము 

ఆ (10. విసిగిన కలతచెండినః 

వినయముగల; దీనుడు; అశ కుడు 

శ రసం అశక్తత దైవ్యము 
గత్యంతరములేమి; వినయము 

ఆగక గ కోరికగల, కోరెడు 

ఇం ళం అన్వ; నాయనమ్మ: ఇభ 

ఇగగిళా రం (దితుకు తెరువు జ్రీననో 

పాయవు; 

ఇగన్తోణాగా. కం (టుతుకుతెరువు; జీవనో 

పాయము;ః గ్య గా (ికికినం 

కాలము 

fT. ₹గిం అతుకు తెరువు; వ్య 

ఈ[శ్ళం wo [గం ఈ సమయమున ఈ 

రోజున; రాం నేడు 

గ ఆగం కోరు డిగ్రీ ఆజ్ఞ 

శ గం అనుమతి? ఆదేశము! 

ఉత్తరువు 

mm. షం విదేయడు; వేవకుడు 

తగగ రం నిర్దేశకుడు; ఆజ్ఞాపించు 

వాడు; యజమాని 

ఇగ కం తలవొగ్గుటః పాటిం 

mf, [౦ ఆక్టా వించున్త్రీ 

wim [గం ఆజ్జ్ఞాసింపబడిన 

asd, Go నేయి, ళా 

ఇల ర్పొం పిండి: గాగ. 
ఇచ, కం ఆంబోతు ఆ 

ఇ, "కొం ఎనిమిది; ర్పం- రీ సంఖ్య 

ఇరగ కం ఎనిమిదిరోజుల కౌ.లమ 

TI Yo డంబము; చేరా; యుద్ధ 

నగారా, ఏనుగుఘీంకారము:ః అచ్చా 

దనము గర్వము; ఆనందము; మేఘ 

గరనః యుదాదిసన్నాహ మా 
జ ధి 

ఇకా రాగం చాటు; అడ్డు; ఆధారము; 

ఆశ్రయము 

1 

(చట. 
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ఇక fo అడ్డముగా నున్న; వంకరగా 

నున్న, రెం ఓడ యొక్క దూలము; 

బట్ట నేతయందలి అడ్డనూలు: పేక 
51 ₹ం మొండి పట్టుదల, శ 

ఈక రం తెప్ప; నావ; EE 

77? రం దొండ పండువంటి ఒక ఎెట్టిని 

పండు; A Peach 

ఈగ రాగా కమీషన్ వ్యాపారము; 

ఏజన్సీ 

METI IT, | 
nefaar, 
ఇాశళా జ్యా సంపన్నుడు; అధికము; 

మిక్కుటము, 

శః గా అతిసూక్ష్మ మెన; ఆణురూప 

మెన, లం అణుత్వము 

rf గా పరమాణుసంబంధ మైన 

ఖగ శాగ్గిం మర్యస్థానమ్యు అంచు; 
పొలిమేర, చీల; ఇరుసు తుదిచీల; 

ఇరోళా రం రోగము; [పతావము, 

పబుకుబడి, బాధ; భయము 

ఇ7గఖాగాలి గ్య భయ పెట్టువాడు; బెది 
రించువాగు 

కూడ ఇగ ర్త్ం తోడు మజ్జిగ; గా?గ్గాన్గా 

శకి స [0 దుర్మార్గుడు; హంత 
ఇగగ్గాణగి | కుడు; ర్వ (వజాపీడకుడు; 

నిప్పు పెట్టు వాడు; విషము పెట్టువాడు; 
శస్త్రధారి;. ప్రీధనాదుల అపహరించు 
వాడు; అన్నిటికి తెగించియున్న 

దషవ్మార్లుడు; 'దోపుడుదొంగ 

లం 'కమీవర్ ఏజంటు, 

దలారి, 

| ౫7 రం ఎండ, (పకాశము; వేడిమి. 

ఇగ ఇరగ రం సూర్యం శ్మిసోకుట ౩ 

ఎండలో నుండుట, Sunbath 
rad» రేం సూర్యుడు; (ణా ఎండకు 

సంబంధించిన 

ఇక ఇం రేవుకూలి; పడవకూలి; 'కేవు 
MT రం అగ్నిః ఖాగా 
ఇఇ ఆగం కొ రుకురోగమనెడి 

సుఖరోగము; Syphilis 
FIT» రం బాణ సంచా తయారు 

చేయులేక్ష అమ్ము లేక కాల్చువాడు 

ఇగ Tf బాణసంచా బాణ 
సంచా తయారుచేయువని. 

శ fre, గం మిక్కిలి కోనిప్టి 
rn, గం అగ్నిసంబంధమైన 

ఇ eI రం సూర్యకాంతప్ప 
ఖగ ఇగ్గిక్షాగ | రాయి, సూర్యునివై పు 

చూపగనే నిప్పును పుట్టించు అద్దము; 

భూత అద్దము, 

rf, [0 అతిథికి తగిన; ర్సం 
అతిథి సత్కారము; అతిధిని సత్క 

రించువొడు 

గ, గిం అతిథి సత్కారము, 
శల రం అతిథి సత్మార ము విందు; 

అతిథి 

Tf [గాం దయగల; మ 
గ గం దయ; ఫా! 
fT, రం అగ్ని అగా 
ఇనా fT. fల మిక్కిలికో నిష్ష 
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ff f మిక్కిలి ఎక్కువ. 
fT, రం ఆధిక్యము; ఇాజ్చైగాగాగ్ల 
arash Far కం ఇం ళా? Farr 
వ ఆగం ఒకరక మైన పిల్లల 

దాగుడుమూతలాట 

భాగం (ఇ్ఞా తొందరవడెడు; వ్యాకుల 

వడెడు; అశకు డైన, అధై ర్యపడిన. 

mg, 
tare 
LGR 

ఈ వ్యాకులత, అధ 

ర్యమ్యు తొందరపాటు "= 

ఇరా (ఇం తనయొక్క ఇరా 
ATI రం ఆత్కహత్య, ఇలా 
ఇరా 
ఇం. 
TT Fe కుమారుడుః_.మన్మథుడు 

MT, శాగిం కుమార్తె: ఇత 
M4 ర్హం ఆత్కజ్డానముకలవాడు 
ఇషా Fo మోక్షవిషయమైన బుద్ధీ; 

తన్నుతాను కెలినీకొనుట 

mage =f ఆక్మానందము, 

ఆత్మతృప్పి 

MTT: ఇం స్వార్థత్యాగము; ఆత్మ 
హత్య 

Mf, రం ఆత్మసమర్చణ 
ల, రం ఆత్మజ్ఞానము? ౩[[2గ్గఇగ 
Fr: గా తనకుతానై జన్మింళిన; 

రం బ్రహ్మ; విష్ణువు ఈ శ్వరుడు; 

మన్మథుడు 

శశ: కొం గర్విష్టి: కాళ! 

రా ఆత్మకథ 

| nr ఇం (దిహ్మాజ్జాని 
శ ఆం ఆత్యానందము 
7, [క్యా త న్నుదాను మోసగించు 

కొనువాడు 

Mra Tro 
గించుకొనుట 

ఆగాఇల్లా కం అత్మహత్య ' 
[₹41జ, ర్యం ఆధ్యాత్మికవాదము 
Pra గం ఆధ్యాత్మికవిద్య 
Aff శాగిం చై తన్యము లేవిస్థితి; 

మైమరచుట 

ఆగ, కొం మనోన్నిగహము 
FAI: To కాజేయుట, గా తనలో 

చేర్చుకొనిన; తనదిగా చేనికొనుట్క 

స్యా f తన వళమునందు 

rqfafz. శాం మోక్షము; 

ఆ_పయత్నముగా నిద్ధించనది 

ఇగ ₹ాగిం జీవాత్మః బుద్ధి మనన్సు; 

పరమాత్మ; దేహము; హృదయము; 

చైతన్యము స్వభావము, ధైర్యమః 

17277, రం స్వానుళవము 
fr [0 ఆత్యసా కెత్క్యారమ 
raf: రం స్వాఖిమాన ముః 

ఆ త్య గొరవ ము, పొగరు 

అహంకారము 

Mm రం జీవాత్మ ఐ (హ్మ; 
ఆత్మజ్ఞాన ముకలవాడు; రామచిలుక 

rearqeeff, రెం స్వశక్తి వెఆధారవడి 

నవాడు. 

తన్నుదానుమోస 



srfz 

ఇఇ fro ఆత్మ 
మానసిక మైన; తనయొక్క 

ఇ[ఇ, సూ రన యొక గ్రాన్ గం చింధువు 
ఇ₹గళా వం మర] తన 

దనుభావము " 

ఇ;గ్యాగఖక, గ్య ఆత్మపశంన. 
శ. కం పరోవకారార్థ మైస్వా 

ర్లత్యాగము చేయుట, 

ఆల గం ఆర్థము; ల [స్వభావము 

ఖగ TY అలవాటు; వ్యసనము 

TE [కొం [ఇ అలవాటుగా 
బగా To ఆచిమానవుడా, మానవుడు 

సంబంధ మెన. 
కె 3 

rere, {70 మనుష్యా కారమువంటి 

xrzr-@im fo కొం సరమాంస 
భక్షకుడు, 

FIaNTT fo 
Mer, Fo మనుష్యుసవలె నల్లని 

దయగల: డా 1 న స్త 

న్నేతములుగల గుజము 
రి 

FIZ TR: రేం 

మానవుడు 

mafia శం మానవ క్వ ము, 
'పెద్దమనిషితనము 

ఇఇ రం మనుమ్యుడు; వ్యక్ని? నొకరు 

Fram To కం Mafraq 
౫[ఇ%+ ర గౌరవము; పూజ్యభానము, 

ఆదమ్ సంతానము; 

సత్కారము 

FIAT Fo సన్మానము; గౌరవించుట 

graf, జ్య గొరవింపద గిన; 

సన్మానింపదగిన ' 

భగ], ఇం గం గౌరవించు: 
సన్మానిందుట, 

ఖడం భాం gs అనుకరింపదగిన పర 

ఇఇ $ మోత్కృష్టమైన పదార్థము: 

ఆదర్శము. అద్దము; మాదిరి; టీక 

rq, రం వాహ్యశూన్యవాదము; 
స్టూల్యవప పంచము క ల్లయనువాదము 

ఇగ శ్ర గం దాహ్యకూన్య , వాది, 
నూల య వందషరు కలతయనివాదించు 

(శ) ఛా 

వాడు 

mr fa, రం నీకిశాస్త్రముమొ 
దలయినవి 

raf; 7 ఆదర్శముగా వ్యహ 

రించుట 

1గళ్లగా ర్పెం చఇంపుఏ; శ్య్చాళానము; 

సిందించుట; కాల్చు, 

SIRI To HIT ఇగ ష్టం 
MITA: Go రోగకారణము. పుచ్చు 

కొనుట; : 

PTT; రాం ఇచ్చిపుచ్చుకొనుబ; 
మార్పిడి 

HII, To శిష్టాచారము: నమస్తా 

రము, ఇఇ ఇ కొక్టం 
క సర, ఫ్ గం నమసా్క_రము, 

Ter, Fo తీనికౌనుట; పొందుట, కా 

పొందదగిన 

rf జ్య మొట్ట మొదటి; ర్త 

(పారంభము, మూలకారణము. 

పరమేశ్వరుడు: ఖ౭ళ్లా మొదలయిన 

అభనావిచరోన్తుహాడాలనోఖతో. 
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fa fy 

ఇభక్షాఖా మొదలయిన; ఇక 
ఇగ[్షషిళా ఇం దేవతః సూర్యుడు 

nea రం సూర్యుడు, దేవత; 

ఇందుడు 

fem గం 'మొదటగాపుట్టిన, సర్వ 

(వథమము 

ఇ, ణ్చ న్యాయ బుద్ధిగలవాడుు, 
Ei) 

ఇగకాగగా రం విశేషాధికారము, 

ఆధిక్యము 

mf ౯ం ఆనతియ్యబడిన, 

ఉపదేశింపబడిన; ర్భ ఎంగిలి; ఆనతి; 
3 

సమ్మతి 

ఇ, గొం అలవాటు వడి శ; 

వ్యసనముగల; ఇం ఆల్ల ము, 

ఇక కొంచెము కూడా; బొత్తిగా 

m1, రం దుఃఖము, అలసట; తప్పు 

ఈ[డ[7, రం ఉ(దేకింవజేయుట్య 

గోడలకుసున్నము కొ ట్టి ంచుట్యు 

" (వ్రకాశింవజేయట; మంట చేయుట 

ఆ, గం ఆదరింపబడిన 

ఆశాల గా నన్నువేయవఐడిన; 

(గహింపదగిన పన్ను వేయదగిన 

ర్ం సులభముగాలభించిన ఆదాయము 

ఇకా ఇం అిజైః జ్యోతిషమందలి 
గ్రహ ఫలము; ఆక్షరపరివర నము; 
వ్యాకరణమునందు ఒక వర్ష మునుపో 

గొటివచ్చుమరియొక వర్ణము; 
(a) ee 

ఉప దేశము 

౫7౫ ర్తం ఆజ్ఞావించువాడు; 

ఉప దేశించువాడు 

శా7డె౫గ? రం ఆజ్జాపించుట; ఉపదేశించుట 

ఇషర ర్ఞం ఆోజ్ఞాపించువాడు; 

యజ్ఞతం_తమునుప దేశించువాడు 

mat fro fo మొదటినుండి 

చివరివరకు 

ఇఇ, గం మొట్టమొదటి, ఇఇ 
ఇ[ళ-గగా Fo [పారంభపు నిలువడబ్బు 

Opening Balance 

«fui. ఈం [గం మొదటినుండి 
చివరివరకు 

ITs నిం ఆరుదనక్ష(తము; గ 

ఇ గం సగభాగముః ఇ7ల 
కూల కొం సగబాగముః ఖాళి 

ATT, Yo అగ్నికార్యము చేయుట; 

స్థాపన, తాకట్టు; గర్భము 

ఇ క్షం పౌత్ర ఆశ్రయము 
మూలము; సప్తమీ విభక్తి; ఆదరువు; 

ప్పనాది; పాదు. 

గ ఇం అధార మైనః మూలమైన; 

Basic 

ars fo 
ఆ(శయించిన 

Mr, 7 ఆధారవడియుండువాడు; - 

పాధువుల చేతిదండము 

శ, శాగిం. పార్చ్వపునొప్పి, 
qq 

ఆధార ని డిస 

| qf, ఆగం మనొవ్యథ; తాకట్టు 
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hm గా సగము గక గా 
కొంచెము; రమారమి సగభాగము 

maf, గ్యా ఆధికార పూ 
ర్వకమైన; క్వ అధికారమ్యు పర 
మాత్మ; అధికారి మూలకథావన్తువు 

ఇ1fఇఇ, రం ఎక్కువన్న, వృద్ధి గొప్ప 
తనము; [ప్రాధాన్యము 

ఇషా, (జ్ఞా దేవతాసంబంధ మైన; | 

rfuqq. ర్తం రాచరికముు అధికారము 

Mf, షం పృఠథివ్యాదిభూతము 
లవలన కలిగినది 

శ, జ్యా స్వాధీనములోనున్న; 

ఆశితుడు; ఆశ్రితము; పరాధీనుడు 

ఖాళిగా శగిం స్వాధీనము: పర 

వశత్వము; పరాధీనుడగుట; దీనత్వము 

ఈల, [₹ం ఇవ్పట్సి సరికొత్తది 

7. fఇ ఆధారపడిన ఇ 
qa, గం స్ట్థాసింపదగిన, ఉంచడగిన: 

తాకట్టు పెట్టదగిన; ఆధారముమీద 

నుండునది ర్హ్య ఆధారముమీదనున్న 
వసువ 

Mf. గం అత్మపరమాత్య లకు 
సంబంధించిన; ఆత్మవలనకలిగిన 

7, రెం సంతోషము; సుఖము ఒక 

సంవత్సరము; శివుడు; విష్ణువు 

₹[₹47, రం సంతోష పెట్టుట 
fT ఇం [కం సంతోషించుట; 

ఇం కం సంతోషవరచుట 

TT ara, రెం ఆనందబాప్పములు 

arf, f7ం సంతోషించిన; 
సంతోష పెట్టబడిన 

జయభేరి; మర్యాద , ఠీవి; క్షణము, 

పద్దతి, ఒట్టు; చాటింపు మిడినిపాటు; 
పట్టుదల; విజయఘోషము; గర్వము; 

మితి; (ఇ మరియొక ఇ 

₹[7శ్క రం గర్జించుమేఘములు, 

తప్పెట మద్గిల+* ఢంకా 
ఏ ? 

xr, (ఇం వంగిన; వినయముగ లవాడు; 

నమస్క్టారించువాడు 

rT ₹గిం లీవిః 
గౌరవము అతకవిమాట 

ఇగాగ రం ముఖము; అధ్యాయము; నోరు 

ణన. గం గొం కనుమూని 
తెరచునంతలో; అతిత్వరగా, 
తక్షణమే 

MTT, గం కం తెచ్చుట, భళా 

Mra గం ఒయ్యార ము; 
తళుకుబెళుకు, అలంకారము 

MT కం గం వచ్చుట; పుట్టుట; 
లభించుట; రాబడివచ్చుటః రెం ఒక 

అణానాణిము 

ఇఖగాణగం Tf పెడ చెవిని పెట్టుట; 

గుసగుసలు 

ఆశగ రం పారితోషికము 

అనురూపమెన Proportionate + 

మిడిసిపాటు; 
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ఇనా, ₹ం ఉజ్జాయింపుగా; 
కల్చితము 

ఇలా, [గం కమదిద్ధము తగిన; 

అనుకూల మైన 

ఇగన్భాష నఖ, f7ం వంశపారంవర్య ముగా 

లభించిన; రే! 

fe. గం తప్పనిసరియైన; 
సంబంధముగల; సందర్భ మునుబిట్టి 

జిరిగెడు 

FTA: గం తెచ్చువాడు 

ఆగ, క్యా మాననికమెన; హృదయ 

మునకు సంబంధించిన 

ఇ[గ గళం తమరు; కాను; మీరు; వారు 

ర్భం పరమాత్మ: నీరు; ఇబ స్వయ. 

ముగా; తానుగ్గా 

MTT: రం న్వంత పని; స్వార్థము 

ఇగ [0 నేది; ఇభ! 
rf, ఆగం ఆపద; ఆక్షేపణ 

rif 17: రం ఆక్షేపణ పష్మతము లేక 

ఆర్టి; Petition of objection 

శాల [క్యా సంతాన మునకు సంబంధించిన 

ఇరగ ర్య పొందుట; చేరుట; గ్లాజ్యి 

తనయొక్క 
srqaqq, Es అహంభావము; ఆత్మీ 

ఇరగ § యత; నిజస్వరూపము; ఆత్మ 

గౌరవము; స్పృహ 

ATTA గళం తనయొక్క; ఖా? 
arf ర్డం ఇం[ద్రవీలమణి: కిరాతుడు; 

ఆనాగరికుడు 

ఇల, రం సమ్ముదము, ఇాగ్గా? 

arr. fo ఆపదలోనున్న; లభించిన; 

రం రక్షించువాడు 

శ, ₹1ం స్వానుభవము 
wrth కం అసరాధసం౦దిం 

ధమెనః Criminal 

ఈ77-₹౮ః గం స్వయముగా, సాక్షాత్ 
TIT To సంబంధము; పరన్నరసం 

బంధము 

౩77: గాం పరస్పర సంబంధ మైన 

౩/6 Yo అహంభావము; చైతన్యము, 

నీజినికి 
థి న 

[5/4 కం లోనముః rf 
ఇష రం పతనము; అత్యవసర పరి 

స్థితి; పడ వేయుట 

rr: గం గం అకస్మాత్తుగా! 
చివరకు, తక్షణమే 

raf. శం పెనగులాట వ్యకి 

గత వెరము లేక మాత్సర్యము 

777 కం అనేకులుకూడికల్లు శ్రాగెడు 

చోటు 

ఈ) (క్యా బలవంతుడు 

శర శే వారు; తమరు; తాను; మీరు 

ఆర్ష; ఇక తనయొక్క; స్వయ 

Iq], § ముగా 

MIT ఇం కొం నిండుటః శా (ళ్ళ 
నింప్పట 

qT గం అపేకించువాడు; ఇతరుల 

నాశయించెడువాడు, సాసపేక్షము 
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ఇ (గ్య లభించిన; ప్రామాణికమైన; ఇఇ గం కొల్లుగీచువాడు; సొరాయిన 

నమ్మ దగిన; యదార్ధ మైన; హిత మ్మువాడు; గవుండవాడు 
మెన; రం శబ్ద పమాణము; ఆత్మీ 

యుడు; నమ్మదగినవాడు 

ఇద్యా (శా జలమయము; జలసంబంధ 
మెన; లభించిన; రం ఓక్ దేవవర్గము 
వీటినురుగు [నిచ్చుమందు 

MrT, ర్ం తృప్తి; పెరుగుట; బలము 

mrt జ్యా తృప్పినొందిన; దల 
వంతుడు; పెరిగిన [మునుక 

ఇగ రాం స్నానము; తడుపుట; 

' ఇగ, రం సాషనము; వరద 

౫7, రద్ద ముంచుట, తడుప్పట; 

స్నానము 

Tre, గా ముంచబడిన; స్నానము 

చేనిన; తడువబడిన 

కరా [క్యా మునిగిన; స్నానము చేసిన; 
ళం స్నాతకుడు 

NTH అగ్గి ఆపద; దుఃఖము 

FHI (ఇాం ఆవదలోనున్న 

ఈగ Fo సూర్యుడు; ఎండ 

THAT రాం కొ క్కెముగ లనీటిపాాత 

MrT. క్యా సూర్యసంబంధమెన; 

ఎండ వేడిమితో తయారుచేయవిడిన 
కం బాణానంచా విశేషము; మూనెడు 
వస్తువు 

ఇఇ, రా నీరు: కన్నీరు; చెమట; కోలు; 

శస కాంతి; ళోభ; 
బౌన్నత్యము; పదును 

(ప్రతిష్ట 

marth fh సారాయిఅమ్మె డి 
చోటు; కల్లు తయారుచేయు వృత్తి; 

ఎశ్ర్రైజు డిపార్ద మెంటు 

MTT ఇ, ర్షెం మత్తు పదార్ధము 
లపై వేనెడివన్నుః Excise dutv 

Mra రం పాయఖాన్యా ఇల 
TT. కం నీదుత్రాగుపాత్ర 
raha, రా పటిక; గాజు 

If ర్వా చెరువు గుంట; 

ప డుగునూలు వై నీరు చ ల్లెడి సా లెవాని 
కుంచె 

MT. రం మాంసషపుషప్పులును; 
సోడావీరు; ఎండిన దాక్షపండు 

లా ఆగం తచకు బెదకుః 
వైభవము 

Aa కం మలవిసర్థన ము; 
గుద(పకెళనప్పనీరుః గుద్యపక్షొళనము 

౩71ఇకౌగా గం నీటిప్మాత [కూడూగుడ్డ 

MIM Fo జీవనాధార ము; 

7717, గం కాంతిగల; పదునుగల; 

(ప్రతీష్టగల; రం తాగుటకునీరు 
ఆందించునౌకరు; ఫిరంగినితడిగుడ్డతో 
తుడుచువాడు 

wren, wo కాంతి కోట 
[పకాశము 

radar, (గా 

ఏడ్పుముఖము పెట్టిన 
ఇ 

కంటతడి పెట్టిన; 
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శన షం నీటిలోవల పోవునది 

(జలాంతర్గామి మొ); నీటీలో వలి 

qa fl. శం జలాంతర్గామి; 

Submarine 

౫, fz బంధింపబడిన; 

ఖై దులోనున్ను' రం పేమ; 

దృఢబంధనము 

rd, రం వరక లప; Rosewood 

శ [0 చేలకునీరు పెట్టుట; 

వల్లపుసాగు 

ఇ(ఇాగాక్షై భగ క్షం ఎక ఎజుడిపార్టు మెంటు 

శల: వం మిక్కింలిసన్న నివస్త్రము 

ఆక చిం గౌర వమర్యాద లు; 

పేరు (పతిష్షలు 
| © 

7 రెం బొద్చి; ౪/71 

TT, క్తం సెలయేరు 1 

Ma, రాగం కీలోవ్షస్థీతి ల 

ఇషు f నివ నీంచుచున్న్య 

సారసంతమెన దున్న దగిన; 

వర్ణిల్లుచున్న; సంపన్నమైన భూమి 

ఇకక fo బంజరు భూమిసాగు 

చేయుర్రైతు 

rari To నివాసస్థలము; సభ్యత; 

జనసంఖ్య; సంస్కృతి; ఆభ్యు 

దయముః సంతోషము 

aT, [0 జన సంఖ్య; వ్యవసాయ 

భూమి? (గ్రామము; నివాసస్థలము 

ఇగ ఆ ల సంబంధమైన 

జలచరము; లేతనీలిరంగుగల 

శ 
ను 

౫14 కళారి కం క్తి పదును 

ఇ1జిక్షాశి ర్తం బంగారప్పపూత 

ల, శం శీతోష్ణస్థితిని ఇభ 

ఇ7fక్ఞఖాః ర్తం తద్దిన ము; సాంవత్సరికొము, 

(జ్ఞా సంవత్సరాంత మున జరుగునది 

శ: శం ళోభ్య మిక్కిలి దీప్తి: ర్ల 
సీరు - 

ఇ17 రాం అభూషణమ్యు పోషించుట 

MIT To శభ కాంతి; మిక్కింలిదీ ప్రి 

ఇల రం ఉసకారము భారము; 

బాధ్యత 

TTT: 
raid. 

FIAT. Fo సంకేతము; [పకాళశము; 

లేనిది ఉన్నట్లుతోచుట 

mur రం కు లీనత్వ ము; 

పాండిత్యము సౌందర్యము 

7/7, ర్ఞం గొల్లవాడు, ఒకదేకము 

రెం కృతజ్ఞుడు; 

ఉపక్ళతుడు 

వ స . . 
గాల పల 

ఆగ? గగ | ఇం "ని ౨ల్లీ 

ఇభ ఆగం గొల్పవడుచు; 

ఒకప్రాచీన భాష 

mf భగం ఒకనికి చెందియున్న 

స్థలోము నందు మరియొకనికి 

సదుపాయము నిమి త్రము కలుగు 

హక్కు. Basement 

శ [ఇం పుట్టిన; కాళ 
FIT: ర్ం నగ; 

అలంకారము 

శృంగారము? 



ఇకక శ 

Tf గం నగలుధరి౦చిన; 

శృంగారింపబడిన; ళో భించుచున్న 

mr Fo ప్రయత్నము సరి 

పూర్ణత్వము; తృప్పిః సుఖము; 

MTT (ఇ లోపలనున్న; 
MrT, § లోపలిది 

TIAA: Fo ఆహ్వానము; 
mri గిం ! పిలుపు; సలహా; 

ఇ7గగాగా గొం ఏలువదిడిన; ఆహ్వానింప 

బడిన; రం వారాలాపము; ఏలుచుట 

ఖగా ర్భ్యం మామిడిపండు లేక చెట్టు; 

అజీర్ణ ము; అజీర్ణమువ అన 

వచ్చెడిజిగట; (జ్ఞా సర్వసాధారణ 

మైన; [చోటు 

ఇగ Fo మహారాజులుకూర్చుండు 

ITT TFaAaT Fo బహిరంగసభ 

ఇళ, ఆగం రాబడి; లాభము 

ఇల రాగం ఆదాయము; లాభము; 

రెవిన్యూ; దిగుమతి సరుకు 
MTT, కొం రాక పోకలు 

TT TIT కం బహిరంగసమా వేశము 

qa ర్త అయవ్యయములు 

ఇ(షాగా శగిం ఒకపంట పండించుభూమి; 

ఒ ౦టిపంట ధాన్యము 

ఇ(షాగ్గా-గగళా Fo 
కలిసికొ నుట 

ఇగాగి-గషగా [గం (గం ముఖాముఖి 

rr గం గొం మరణపర్యంత ము, 
(బ్రతికినన్నాళ్ళు 

ఎదురొ్మునుటః; 

ఇాగ-ర్య. కిం ఎవజాభిప్రాయముః 

SmI 

arma» ర్తం నలసో 

srr» ర్తెం కోధముః ఓర్వ లేని 

తనము 

ఇ ఇళ్లు ర్యం ఉసిరిక చెట్టు; ఉసిరిక కాయ 

ఆగత, ఆంగం చిన్న ఉసీరికవ ఫాల్గుణ 

శుక్ష ఏకాదశి 

AIT fo కం HII 

TTT. కృం సామాన్య (వజిలు 

౪ఇష్మాళా' రం కడుపునొవ్ని 

గగగళా కొం మర్మిత్రిః ఇఇ 
rma], రోగం తత్పరత; సంసిద్ధత, 

జాగరూకత 

శ, కొం సంపన్నుడు; తత్పరుడు 

ఖల ర్భం డోపతవములు; కర్మ 

సమూహము; అచారవ్యవహారములు 

పనులు; గల క ష్టం 

FATA: Fo పనివార లనడవడిక ను 

గురించి (వ్రాయురిజిష్షరు 

ఇ₹₹(గళ్ళా రం అన కోశము 

TATA: ₹[0 వాపు; గాగ 
గానా గం అధికారి, కార్యకరః గా 

పు ల్తని; నెరవేరిన 

ఇగ గం మాంసము) లోభము, 

లంచము; భోగము 

errfreiaff. రం మాంసాహారి 

ఇగ; ఆగం మామిడిపిందె; fT 

ఇగ శరం తథాస్తు; 



MH 
b=) rar 

కాకర, fz విసరి వేయబడిన, 

పట్టుబడిన; విడువబడిన; 

తొడుగబడిన; 

MT ర్తొం పీఠిక; (పసావనః ఆరంభము 

rf. fక పరలోక సంబంధ మైన 

ఇచ్చ, ff గం సమగ్ర ముః 

కూకటివేళ్ళతో; పరిపూర ముగా; 
ణి 

కడ వెళ్ళ 

ఇష, (ఇం కలినియున్ను ఖా 

PT గం [ఈం కలువుటు గ్రా 
rf కం మిశ్రణమువ (ధగ 
ITE రం సంతోషము సువాసన 

MT-I కం భోగవిలాసమ్యు 
Mf f సంతోషించిన నువా 

_సనగల 

wry, గం మామిడి చెట్లు; మామిడి వండు; | 

ఇఇ గా మామిడితోట; am 

ఇగ రం చింత చెట్టు; పలుపు 

7.57, శాం చింతపండు; పులుష్ప 

ఇకా స ఆగ చింతపండు; 
Fea: పుల్లని తేపు; చింత చెట్టు 

wel, of ఇకము౦దు; 
భవిష్యత్తులో 

ఇల [0 ఆదాయము; లాభము; రా 
ఆగమన ము అంత్యపరకాపల 

వాడు 

ఇగ్గా ఇ గా క్షా రాబోవు 
సంవత్సరమునకునుమారె న రాడి 
ఖర్చుల మదింపులేక్క.; 6861 

ఇగ రం స మకోణచతుర్దుజిము 
సూర్యకిరణములు; సూర్యకాంతి కాగా 

కురానులోని ఒకవాక్యము; గురుతు; 
గ్గ పొడవైన; విశాలమైన 

ఖగ గం ఇల్లుః దేవాలయము; 

యజ్ఞ ముచేయుచోటు; వెశాల్యము; 

ఇగ. ఆం భవిష్యత్తు; నిడుప్పః 

విస్తారము; 

rT, "గాం ఆధారపడిన; ఆధీనము; 

అధీ నుడు 

ఇ7ఇ-రలల రం రాబడి.ఖర్చులు 

ఇ ₹శ్ళాగఖా. రం రాబడి-ఖర్చులెక్క 
(Budget) 

FTA: To ఇనుము; ఇనువవస్తువు; 

ఖడ్గ ము; గిం ఆజ్ఞ; గ ఇనుపది 

కాశ, ఇ ఇనుముతో చేయబడిన; గ్గ 

లోహకవచము 

శ[ [ఇచ్చ శా రం ఆజ్ఞ; rea 

TT శాగ్గిం దాది; ఆయువు; వయన్ను 

ఇం [షం వచ్చెను: ఇ్హ్యా ఏమిటి; 

ఒకవేళ, లేక 

errha fa కోరబడిన, అడుగ 

బడిన; రం అడుగుట; వేడుట 

YIM Fo దిగుమతిసరుకు; రాబడి; 

ఇ వచ్చిన; దిగుమల అయిన 

గ్ల రం నియమనముః విసారముః 

నీడుపు 

కళగం గొం నిడుపుగల; విసృతమెన; 

నియమించువొణ 



HTT qrifsq 

YT Go శమ; గట్టియత్నము; 

అలనట; పరితాపము 

క. గం [వయత్నించెడ్క్యు అలనిన 

శ్చ, ₹ాగ వయస్సు; జీవితకాలము 

ఇగ: fఇం నియమింపబడిన; 

సంయుక్త ము, రం గు మా సా, 

కార్యదర్శి 

ఇ గం ఆయువునువృద్ధి 
చేయునది [వాడు 

srr fo దీరా యువు న పేక్షించు 

ఇగ గం దీర్దాయవుగల; 
చిరంజీవి 

గ. జం సం గహించువాడు; 

ఏర్పాటు చేయువాడు; [ప్రయత్నించు 

వాడు 

ఇగ రం సామ (గ్ర ఏర్పాటు 

(వయత్నము; సంగహించుట 

TT [0 జ్యా మొదటినుండి యు; 

సరికొత్తగా 

Yr. ఇం ఇం పారంభమగుట, 

₹ం కం (పారంభించుట 
ఇ?₹(షాఖా చా మొదటిది; [పారంభికము 

ఇఇ. శం శడుత్వము; ఏవగింపు; 

ఇనువచీల; మొండిపట్లుదల, నిగ్గు, 
రం శని గహము; ఆంగారకొ[గహాము; 

తేలు మొ॥ వానికొండి; ఒడ్డు, కొన; 

కోణము 

Mr, “శం కొంచమెరుపురంగుగల; 

గులాదిరంగుగల, ర్త ఎజ్జచందనము 

STAT, రం రక్షణము; సేన; కుంభ 

స్థలములనంధి;ః (జా రక్షింపబడిన 

ఆజ రం కౌవలావాడు; పోలీసు 

MITT fo కిం AIT 
ఇగ గొం పోలీసు సంబంధ మైన; 

రం పోలీసు; కాపలావాడు 

fer far, అం పోలీనుచర్య;ః 
Police Action 

TA ర్వం పోలీను డిపాస్టమెంటు; 

పోలీను అధికారి, పోలీను డిపార్టు 

మెంటువిధులు బాధ్యతలు; గా 

రక్షీంచునట్టి 

ఖగ రం పూజ్యుడు; (గా (శేష్టము; 

పూజింపవదగిన 

ఇ్గ్నాగ ర్తం కే ళముః రోగము 

ఇ శగిం ప్రార్థన: కోరిక; వేడు 

కొనుట 

EEE జ్ఞా కోరికగల; క్షణ 

ఇంకు గం దుఃఖమునొందిన; ఆగిన; 

శాంతి బొందిన 

rt ₹గిం విర కి; ఆడ్డంకి; దుఃఖము; 

కర్పూరహారతి [గానము 

MT: శాగిం కర్పూరహారతి మంగళ 

TX TT, Fo ఇరు వైపులనున్న నదిఒడ్లు, 

[జాం fz ఇరువెవుల; ఒక వెపు 

నుండి మరొక వెప్పకు 

ఇ ఇళ, (కం ఆరంభింపబడిన 

ఇళ కిం (ప్రారంభము ప్రయ 
త్నము 



అ్గషఖి 

MTT ర్త ధైర్యవంతుడు, ధైర్యము 

షా శాం సాహసము ఒకకావ్య 

నృ త్తి 

ఇఇ. ఈగ అద్దము; శ్రీలు కుడిచేతికి 

ధరించు అద్దముపొదిగిన ఉంగరము 

కొ రం చేరంపము; చెప్పులు కు"టైడు 

సూది; అర 

NTI. ff శృంగారము; ఆలం 

కరణ 

T= రం రంపముతో కోయువాడు 

Mf? రం శడువు; జ్ఞైషాగా 

77, గం పూజీంచువాడు 

కాగల, రం ఆరాధించుట; చే ఏంచుట; 

సన్మానించుట; సంతోషపరచుట 
MTT శకం వూజిః నేవ్యశా 

(జ్ఞా ఆరాధించుట 

MIT గాం పూజింపదగిన 

గ గూ పూజింపబడిన: వేపంవ 

బడిన 

కాలా జ్యా పూజింవదగిన; వేవింప 

దగిన; నన్యానింపదగిన 

ఇ కం సుఖము; తోట; ఆరోగ్యము 

fకం ఆరోగ్యముగానున్ని 

mm జ్ఞ, ఆగ్గిం పడకకుర్నీ, బళ్ల 

స! 
rE కొం పనిదొంగ; సుథాపేక్ష్; 

సోమరి 

కి నన. 1 శం రం శయనాగారము; 

విశ్రాంతిస్టలము 

Fri f సోమతి సుకుమారి 
మైన: సుఖా పేకీ 

శః రం తోటమాలి 74 
MEE రక్తం శౌం TE 
reat. రగిం అలంకరణ 
ఇచ, ఇఆగిం చిన్నరంపము, కొస 

మూల; ఇనుపముల్లు, fాన గ్నము; 

శూన్యము; అలసిన; విసుగుజెందిన 

ఇ[అశ, f7ం పైకెక్కిన: కూర్చున్న; 
దృఢముగా నిర్ణ యించుకొనిన 

rf ₹f!0 వై కెక్కూట 
7 గం ఆరోగ్యముగానున్న 
ఖాళణ్యాగగా?గా రం ఆరోగ్యకా త్రము 
శబా [కా కాంతిగల; మెరయు 

చున్న 

Tid, రెం నేరారోపణము; లేనిది 

కల్పించుట; నాటుట; స్థాపించుట 

కాగ గం ఆ రో పించువాడు; 

స్థాపించువాడు; నాటువాడు 

xrtqar, ర్తం స్థాపించుట; లేనిద్ది ర్ల్సిం 

చుట, చెకెక్కి.౦చుట; నాటుట, 

నమ్ముట; (థమ; విల్లుఎక్కు. పెట్టుట 

MT గాం గక్టం నాటుట; స్థానీం 
చుట; ఆరోపించుట 

ఆ7చణ-కతాా, ర్ఞం నేరారో పణప త్రము; 

Charge Sheet 

Mr గం ఆ రో నింపబడిన; 

ఏక్కింపబిడినః నాటబడిన 

ard, రౌం ముద్ధాయి, Accused 
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rT, ర్తం ఎక్కుట; ఎక్కువాడు, 

ఎగుడు; ఆ (రమ ణము; నిడుపు; 

శ్తీపిరుదు; సంగీతమందలి. ఆరోహణ 

[క్రమము 

MET రం ఎక్కుట; సోపానము; 

నిచ్చెన 

ఇక రం వెకి ఎక్కువాడు; సంగీత 
స్వరముల? క్రమము 

శ 4, రం బుజుభావము, సరియగు 

నడవడిక [నున్న 

శ, గొం దుఃఖమునొందిన; జబ్బుగా 

ఇ౯ేగా రం శ్రీబుతువు; పుష్పము, (జా 
బుతు సంబంధ మైన 

ఇ గ దుఃఖము; రోగము మనో 

వ్యధ; వింటికొప్పు; నాశము 

శ, జూ నేర్పుగలః నిజమెన; 

శద్దారసంబంధ మైన; ధససరెబంధమైన 

ఇగఫీ జ తడినీన; (దవించిన 
ఇస్ రాగం ఆరుద్ర నక్షత్రము 

ఇ, [ఇం (శేష్టమైనః పూజ్యమైన 
rf, Fo వేదము; ఒకవివాహభేదముః 

fఇం వెదికముః బుషికృతము; బుషి 

సంబంధ మైన 

ఇనాం; షం అలంకారసంబంధ 

మైన; ఆలంకారయు కమైన; ఆలం 

కారళశాస్త్ర వేత 

TT, రెం ఆధారము, శరణు; పట్లు; 

ఆశయము; (వేలాడగట్టిన బరువు; 

లోలదండము, Pendulum 

7] 

ఇగ్గాషాగా రం ఆధారము; వట్టు; ఆ 

యించుట; సాధనము; కారణము, 

రసోత్ప తికల్లించు తత్వము 
ఆట ల 

Pf ఇం ఆధారపడిన; అశ్రయిం 

చిన; (వేలాడు చున్న 
శక, గం ఆ(శయించెడువ; ఆధార 

పడెడు 

కారా ఈగ సంతతి; వంశము; కుమా రె 

సంతానము; శ్ఞ కన్నీరు; తడి; 
జంజాటము; ఒక మొక్క; జా 

విస్త ఫతము:ః అధికము 

[లః గొం అసంబద్ధమైన; వంకర 

టింకరగానున్న 

శా: నాగం గుండుసూది; ఇలాకా 

ATH: Fo (పపంచము; న్గతి; గుంపు 

mT rn +శొం (పసంచమునకు 

ఆలంకారపాయమైన 

mT ఆ ) గం జగద్విదిత 

yer YET + మైన 

TPT శ గం సర్వ ప్రియుడు; 
(సవంచమునకు పరిచిత మైన 

ఇళాగాఖిగు ఇం నిక్వవ్యావమైనః విశ్వ 
విజేత 

ఇ౯ళ్ళా రం ఇల్లు; నివాసస్థానము 

ఆధారము; సంపర్కము, ఆశయ 

స్థానము 

ల క్తం చెట్లపాదుః భల్లా 
MT? కొం సోమరితనము; (జ్ఞా సోః 

ఇలాగ [0 సోమరి? క్లిగ 



న! 94 argh 

ఇళ ర్హం సోమరితనము; శ! 

TT, రం గోడలోని గూడు; ఖడ్గము; 

పనిముట్టు; (ఇ మిక్కిలి ఎతెన; 

(శేష్టమెన; తడిగానున్న 
౫77, కొం గొలుసు; ఏనుగు నుకట్టి వేయు 

_ మేకులేకస స౦భము లేక త్రాడు 

3౮1% Go సంభాషణ; కథనము; రాగా 

లాపముు సప పృస్వరములు 

Te రం సంభాషీంచువాడు; 

గాయకుడు 

MIATTT: Yo 

పించుట 

MTT గం [50 రాగముతీయుట; 
వొడుట 

Mf, జ్యా చెప్పబడిన పాడదిడిన 

ఇరా గనం శరా సొరకాయ బుజ్జగల 

వీణ శాత! 

సంభాషించుట:ః ఆలా 

MTP], [గా మాట్లాడువాడు, గాయ 
కుడు, రాగము తీయువాడు 

fe, కం కౌగిలింత ft 

Mea, గం ఈం కౌగిలించుకొనుట; 

షల? 
fer ఇం కొగిలింపబడిన 

Me. స్థా కౌగిలించువాడు; త్తం 

చిన్నడోలు 

fe. (కాం కౌగిలింపదగిన; రా ఒక 

మృదంగము 

ఇనా రం తుమ్మెద, తేలు, చం 

పంక్సి, - చెలికత్తై రేఖ; వంశము, 

వంతెన; గా సిచము; నిరర్ధకము! 
నమ్మకముగల; సోమరియైన “ 

క (జా చితింపబడిన; (వాయ 

బడిన 

Tf క్యా అలుకబడిన; పూయబడిన 

ఇనగా రెం విద్వాంసుడు; farm 

rf ₹f[ం విద్వాంసురాలు; fag 

Mf. fఇం విద్వాంసు లవలె 
ఇక రిం చెలిక తె; పంక్తి; వం తెన; 

వంశము, రేఖ; (జ్ఞా _శేష్టము: విశాల 

మైన; "పెద్దది 

MT ఇగాషుగా ఉం కులీనుడు; గొప్ప 
యింటివాడు 

ఇల 17, ఆ హోదాగల; గొప్ప 

పదవియందున్న 

rT, ఇం గొప్ప హోదాగల; 
గౌరవేమేగల; గొప్ప వదవియందున్న 

ఇత, fఇ ఉదారహృద ముడు 
rer fen ఇం బుద్ధిమంతుడు; 
fen 

ఈత! గ్లౌం ర్హొం ఉదార బుద్ధి; ఇల 
rn, [₹0 త దకుబెళకుగ ల; భవ్య 
మైన; ఠీవిగల; విశాలమెన; ఉత్తమమైన 

ఇగ, (క్యా ఊగుచున్న;ః నణకుచున్న; 

అస్థిర మైన 

TF» ఇం బంగాళాదుంప Potato 

[7 0 ఆలబకరాచెట్టు లేక వండు 

qraaaft, శాం అవరాధము;. మురికి; 

అపవి(తము 
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ఇ[₹41: గం హూర్కిగామునిగిన; పూర్తిగా | ఇగ గం సమీకింవదబడినః విమ 
తడినిన రృింపబడిన 

HT Tr fo ఆలబకరాపండు; rg ర్త పూర్ణవిమర్శ నము; 

CLE) మధించుట్క పరిశీలన; వ్యాకులత, 

ఇ!ఫౌళౌ ర్షం (వాతా, జాబ్బు లిపి తర్క_వితర్మము 
ఇ|ఫాత్రగా రం (వాయుట, బొమ్మలు 

గీయుట 

mar far డం చిత్రకళ; 
fr 

ల, గం చ్మితింపదగిన,; (వాయ 

దగిన ర్వ చిత్తరువు; (వ్రాత 
కఫ, ర్హాం లేపము; నలుగు; గచ్చు 

ఖఇఫెగగా రం పూతపూయుట; గచ్చు 
చేయుట; నలుగు పెట్టుట [చూపు 

ఇళ ర్హొం వెన్నెల; కాంతి; వ్యాఖ్యః 
గMm-fT కం ఫొటోగ్రఫీ 
TY, రం కాంతి; ఎండ; చూపుట 

శ! [జాం చూడదగిన 
MTATH-T4> Fo జ్ఞాపకార్థము (వ్రానీనది 

nf, [గాం చూడబడిన; వెలుతురు 

గల; (పకాళించుచున్న 

౫M ర్హొం విమర్శకుడు; చూచువాడు 

rn, రం చూచుట; విమర్శ; పరి 

కించుట 

Mma ₹గం సమీక్ష విమర్శ, 
వ్యాఖ్య; పరీక్షించుట; _ టీక; టిప్ప 

ణము 

గబ, ] గం నమీక్షీంపదగిన; 
MIT, పరికింపదగిన 

FTE To [0 తర్కంవితర్కము 
చేయుట, పరిశీలించుట; మధించుట; 

విమర్శించుట; వ్యాకుల పరచుట 

TM: క, [గం తర్కవితర్య్మము 
చేయబడిన, మధింపబడిన; విమర్శింప 

బడిన; పరిశీలింపబడిన 

STIs (జ్ఞా చంచల మైన: కొంచె 

ముగా వూగుచున్న 

7]: రం ముహోబాదేశపు వీరుడు, 
ఆల్తా; అతనితమ్ముడు కశిదల్ ల 

విస్తృతవర్ణన; వీరగాథ; ఒక 

ఛందస్సు 

౫77, గిం జీవితకాలము; వయస్సు 

ఇ. క్హం రుంజయనువాద్య విశేషము 

MT-I అగ్గిం స్వాగితమ్ము గౌరవ 
మర్యాదలు 

TT, ర్పెం కప్వుట, మూత; చుట్టు 

ముట్టుట; తెర; ఇంటినలు వైపుల 

నుండు (ప్రదేశము; పుసికప్పఅట్ట: 
మూటకటుట కుపయోగించు వస్త్రము 

raz Tz, 
$740] కన, 
mf. [ఇం కప్పబడిన; చుట్టుకొన 

బడిన; మూయబడిన 

ఉన్న అన్ అట }కం సన్తకవు పైనిఆట్ట 
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ar, రం సుడిగుండము; వల్లె 

శ. 'వేయుట్య గు ల్ల పసు డి, 

వర్షించని మేఘము; జ్షా చుట్టుతిరిగిన; 
ఉనే ల 

ముడుచుకొనిన 

ఇరగ | పాఠముయొక్కు వల్లె; 
శ, § మధ్యాహ్నకాలము; చుట్టు 

తిరుగుట, నురలుట 

శ, కృం హెలికాప్టర్. 
ఇనా ) అగ్గిం పంక్తి పరంపర; 

qq, వరుస 
శ7ఇక రక్తం అఆగత్వము; అనివార్య 

కార్యము 

ఇషషషాగా [ఇ తవ్పనిసరియైన; ఇాకచ 
MP శం అగత్యము: గ 

ప్పట్టించునట్టి; ర్సెం వాతావరణము; 

వాయుమండలము 

[ఇగ కొం సమీపమునకు తెచ్చుట 

ara, రం కుమ్మరిఆవము 

కళళ, రం సృష్టి; జననమరణ 

ప్రస ములు, రాకపోకలు 

శ, ₹ాసిం ధ్వని; పిలుపు; గోల 
TTT Fo (పవీద్ధి; వ్యంగ్యము 

ఇ(ఇ-ళా?గం శ జన్మమరణములు 

TTT. రాగ రాకపోకలు 
qr. ఆగం నివాస స్థానము; 

సభ్యత; అభ్యుదయము; జనసంఖ్య; 

ఆధిక్యము 

ఇగ ర్ఞం పొదు; విత్తులుచల్లుట 

Mar గం పోకిరితనము దేశ 
(దిమ్మురితనము 

FIZ Fo జమాఖర్చుల పుస్తకమ్ము 

ఆవర్థా 

శ. గం దేశ్యదిమ్మరి, పోకిరి; 
నీచుడు 

nT. ణం దేళదిమ్యరి 
MrT, ₹గం దేశ ద్రిమ్మరితనము 
ఇగనా రం పాదు, భళా 
Tas To నివాసము, నివాస స్థానము; 

ఇలు 
ళల 

TA, To వివాహము, ఆహ్వానము 

ATI ₹0 పిలుచువాడు, ఆహ్వానించు 

వొడు 

TEN? గం పిలుచుట, అఆహ్వానించుట; 

మంత్రోచ్చారణ 

TIE, To కం ఆహ్వానించుట 

ఇ, [గం సిలువవిడిన్య ఆహ్వా 
నింపబడిన 

wag, గాం తొలువబడిన్య వంకరైన 

aifay, రెం బరమా; తొలిచెడి సాధ 

నము; కాగా! 

Mf. f70 పుట్టిన; వెల్త డియైనః 
అవతరించిన " 
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rfqtqxum, ర్తం (పకటనము,; వెల్లడి, 

నూతన సృష్టి; నూతన కల్పన 

arama, రం నూతన కల్పన చేయు 

వాడు; నూతనముగా కని పెట్టినవాడు 

rf5m[7, ర్ఞం కనుగొనుట; నూతన 
కల్పన; బయలు పరచుట 

mfr (ఇం వెల్ల డియైనః 
(వకటింపబడిన; కనుగొనబడిన; 

ఇాగేక్షారడా [జ్ఞా లీనమైన; అవేశముకొన్నః 

దయ్యము పట్టిన 
ఇగ. (గా చుట్టబడిన; దాచబడిన, 

కప్పదదిన; చుట్టుకొన బడిన 

rf: వా ఆవరణము 

శ, [కా శ రి గి చెప్పబడిన; 

తిరుగుడు పడిన 

mia, నాగం తిరుగుడు; వల్లెవేయుట; 

(ప్రియాగము; పుస్తక సంస్కరణము 

ఇ రం అశాంతి తొందరపాటు; 

ఉదకము; తొటుపాడు 

ra, [గం (వేలాడుచున్న 

TT, లం (వేలాడుపస్తువు; కర్ణాభరణ 
విశేషము 

ఇష, శగిం స్పర్ధ; యుద్దము; 
కలియబిటుడు 

ఇకక రొ నివేదించువాడు; మనవిచేని 

కొనువాగు వాది 

శ[షఇగా ర మనవి చేనుకొనుట; దావా; 

తెలుసట 

౩7 [షఇణ-గ కం దరఖాస్తు: ఆర్డీ 

7 

Rf గం తెలుపదడిన; తెలియజేయ 
బడినవాడు 

MIA, Fo షం ఇ₹షెగఖ 
Ya గం నివేదింపద గిన; చెప్పదగిన 

ఇౌషెగా రిం ఆవేశము (ప్రవేశము; 

కోపము; పిశాచబాధ 

ఇ[షెరిగా ర్పం ఏదైనావస్తువుమీదిమరి 
యొకటి వేనీచుట్లుట; మూయుట; 

కప్పుట; చు టైడుగుడ్డ 

MrT శరం భయము; సందేశము; 
mmf గా అనుమానము 

లేక భయముతో కూడుకొనిన, ర్హ్యా 

భయము; సందేహము, క 
ఇ , ణా భయములేక ఆనుమానము 

గలవాడు 

ఇాగ్గాత Fo _పేమికుడు, మితుడు; 

_పేమపాతుడు;' కాగా ఉంపుడుగత్తె 

f పరిచిత మైన 

Mh శకం పేమ, న్నేహము; 
అనుచితసంబంధ ము 

SITs To తాత్సర్యము; అభి పాయమ్ముః 

ఆధారము; కోరిక; మనస్సు; 

పడక యిల్లు; వి(శాంతి 

ఇ ₹f[0 కోరిక; నమ్మకము; 

శ గం ఆశించినదానికంచె 

ఎక్కుంవెవ 

రడ" రం ఊత్తా మభావన; 

సర్వమునుమేలుకొరకే ఉద్దేశింవ 

బడిన చనువాదము 
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ఖ[ఇఇ7ఇ్గ, గం సర్వమునుమేలుకొరకే 
ఉద్దేశింపఖడిన దనువాడు; 

ఉత్త మభావనక లవాడు 

aif. రెం ఆనురక్నుడు; _(పేమికుడు 

rf fT, గం 6వేమానక్తుడు; 
ఉల్లాసముగల 

rh. [గం అసక్వునివలిః 
(పేమికునివలెః అనురాగ ముగల; 

Mf, శాగిం యేమ; అనురాగము; 
క్ష 

అ. రం ఆశీర్వాదము, కావ్యా 
గ  లంకారవిశేషము; పాముకోర 

భాగ్యా 10 వేగముగల గా గ్భా 
వెంటనే. వేగముగా. రగా ఎఅజీలమ 

9 ; ఇం క్ 
వర్డు; గుల్దము 

raf రం ఆప్పటిక ప్పుడేకవిత్వము 

చెప్పువాడు 

MIA» రం విప్లవము; 
గందరగోళ ము 

ఇఇ, రాం అనవిత్రత; అంటు 

mn. (ఇ అపవిత్రము; ఇఇ 
ఈగ [50 వెర్లిడియెన, స్పష్టమైన 

ఇ? [₹ం వెల్లడిమైన, [క (గ 
బహిరంగముగా 

MIT "గం రాతితో చేయబడిన ర్తం 

రాతి వసిముటు 

భయము; 

ట్ 
ఇల కం పాపపు ఆధారమ్యు 

సహాయము, ఇల్లు; వ్మశాంతి స్థలము; 

సమీపము; సందింధము | 

ఇ గం ఆ గ్రయింపబడిన్య 
ఆ(శయించిన 

బాగా గిం. ఆ శ్లేషనక్ష త్రము 
శ, గం ఓదార్చబడిన; ఉత్సా 

హయంగల 

FTI Fo అధ్యాయము; ఓదార్నుట, 

ఆభయ మిచ్చుట 

rT రం ఓదార్చువాడు; (పోత్స 

హించువాడు 

ఇలాగా రక్తం ఓదార్పు, (పోత్స 
హించుట 

ఇగ గ]: గం ఓదార్చబడినః (ప్రోత్స 
హింపబడిన 

Ff రం ఆశ్వ యుజి మాసము 

BHI 

frat రం అశ్వ సీ'దెవతలు; 

నకులసహా దేవులు 

ఇరా శ శాం పూర్వాషాఢ ఉత్తరాషాఢ 

నక్షత్రములు 

కాగ, శం ఆషాఢమాస పూర్ణిమ 

ఆశల గా ఆషాఢ నక్ష(తములో 

పుట్టిన 

raf [గం అనురకుడు; సంబంధము 

గల 

అగా ఇం పీట ధనస్సు; సమీపము; 

శం ఆధారము, కోరిక దిశ; ఆశ 

నమ్మకము 

[2౫౮ ఛో సో మరి తనము. 

rH 



mrad! aria 

Mrmr, ొం సోమరియైన; ఇత! 
అగా జ అనురక్తుడు; ఆళగొన్న; 

ముగ్దుడగు [అనురక్తి 

raf అం అపేక్ష, ఆశ, (యేమ; 

ఇషా గం [ొం నెమ్మదినెమ్యదిగా, 
MR ఇన 

ఇగ, కొం పీట, కుర్చీ మొ॥ కూర్చొ 

నెడిసాధనము; కూర్చుండుట, ఉనికి? 

దండెత్తిపోకనిలుచుట; కూర్చొనురీతి; 

ఆగుట; 

కరా, కం చిన్నఆసనము;ః కూర్చుం 

డుట్క చిన్న దుకాణము 

ఇనా, గ దగ్గరకువచ్చిన; సమీపమం 

దున్న అనుకొనియున్నః మృత్యువు 

సమీవించినవాడు రం సామీవ్యము; ' 

అస్త మించుసూర్యుడు; మృత్యువు 

MITT కొం f7ం నలువైపుల; 
అటునిటు; సమీపమున 

భాగాల 
maa, 

ఇగ జ్యా నీ లపురంగుగల; 
ఆకాశసంబంధ మైన; దైవికము; రం 

లేతసీలిరంగు ఇ₹గ్గిం తాటికల్లు 

rr, ఇం ఆధారము; నమ్మకము; 

ఆశ; అ(క్రయము; శరణు. 

ఇల, కం కట్లు; రసము; పూదేనె 

TTT: fro ఆశ; నమ్మకము; కోరిక, 

| రెం ఆకాశము; స్వర్గము; 

రం వెండిలేక బంగారప్పకాడ లేక 

దండము 

ఇాగాగళా శాగిం విశంతి; సుఖము 

7, కా శేలికగానున్నః సులభము 

ఇగగగళగు చిం సౌ లభ్యము; 
శ], ( సౌకర్యము 

errr}, to ఆస్పామీభావ; రం 

అస్సాంనివానీ; బుణ్యగస్తుడుః రైతు; 

[ఇం అస్సాంకుచెందిన 

ITT గా జోదివౌన; లక్షణము 

ఇకా గం అడ్గధారి ఖడ్గముచే 

యుద్ధము చేయువాడు 

maa, 1. ఆశీర్వాదము 

aha, Fo గాలిదుమారము; ఇల! 

faa శాగిం తిరుగలి; విండిమర 

ఖాళిగా, కొం కూర్చుండిన 

ఇగ, ₹f[ం ఆశీర్వాదము 

T+. జ్ఞా రాక్షస సంబంధమైన; 

దెవికము; రా రాక్షసుడు; ధనమిచ్చి 

కన్యనుకొని ' చేనికొనెడు వివాహము 

ఖా, ళా రాక్షస సంబంధ మైన; 

ఇస రాక్షస శ్రీః నల్లావాలు: శల్య 

చికిత్స 

ఖాలి ఇంగా ఆగం అన్యాయార్జన 

ఖాళి గిం రవిః సంతోషము 

ఇల. గం శృష్తికేందినన ధన 
వంతుడు - . 
య ఇ | 

ఖ[రఇ, రాం కష్షమ్ము _సీతబాధ; అపా 

యము 

 ఇషాషాగ ఉం దయ్యమువట్టిన' 



mY 
or 100 ఆకలీ 
wre, ఆశ్వ యుజమాసము 
MITT. te ఎ 
ఇకక గం క్యూ ఈ సంవత్సరమున 
కాస్ కం (పవేశద్వారము; బుష్యా 

శ్రమము; గడప 

ఇగ కొం 
నమ్మువాడు 

mf, ఆగం భగవంతునియంధు 
నమ్మిక 

rd. చం చొక్కాచేయి; ఇల్ల 

తౌ, గం 0 నెమ్మదిగా భఇాగ్షాగ? 

ఇలా f7ం ఆస్త్రసంబంధ మైన 

ఇ రాగ ఉనికి నమ్మకము, కోరిక; 

లక్ష్యము; (శద్ద; సభ్య ఆధారము; 
ఆశః ప్రయత్నము గౌరవభావము 

TT: క్వం సభ; రాజసభః; స్థానము; 

దర్శారు 

TE. కం సానము; వంశము; (ప్రతిష్ట; 

వంశప్ప పేరు 

rT, కొం మంచిరుచి; రసానుభవము 

బాగ్యా కొం రుచిచూచుట తినుట, 
అనుభవించుట 

raf, గం రుచిచూడబడిన; అను 
- కవింపబడిన 

ఇరాళ్చా (70 రుచిగల 

rT, [ఇ రుచిచూడిదగిన; రుచిగల 

ఇ ₹గ[ం నిట్టూర్పు; దుఃఖాసూచక 
శబ్దము గా గ్యా ఆహా! అయ్యో! 

భగ వంతుడున్నాడ ని 

రం సాహసము; కోధమ్ము బెదరింప్ప 

ఇగ, శాగిం కాలిచప్పుడు; అలికిడీ 

[జగ fం గాయపడిన; (మోగింప 
బడిన 

wr. శగిం దెబ్బ; వధ 

ఇశ్లగా రం కనుము: శక్ష 
ఇళ్షైని కృం సమయము; యుద్ధము 

7 క₹0 ఆహ్వానము: యుద్ధము, 

యజ్ఞము; బెదరింప్ప 

rE? రెం యజ్ఞము; హవిస్సు 

TTI » ర్తం నాయికానాయకులు ఒకరి 

వేషము మరియొకరు వేసుకొనుట, 

అభినయ విశేషము, జ్ఞా తినదగిన; 

తీసుకొనదగిన తెచ్చుకొనదగిన 

అగ, గం గొం నెమ్మది నెమ్మదిగా; 
మెల్లగా 

₹₹7ళ్రరా ర్షొం భూతయజ్ఞ ము; అతిథీసత్కా 

రము, {క్షా అగ్నియందు వేల్వ బడిన 

ఇగ, గం త్యాగము; హోమము; 

హోమములో వేయు సామ(గి; సవాలు 

చేయట; బలి 

IEEE fa పిలువబడిన, ఆహ్వానింస 

బడిన 

ఇకా ₹f[0 నిలుచుట 

ఇఇ, రం సంతోషము; శక 

[కణ రం సంతోషనరచుట; [జ్ఞ 
సంతోష పెళ్తైడు 

అ గం సంతోషముగల 

rer [షం సంతోషపే జ్వెడు, 

సంతోషముగ ల 



req 101 క 

౯7+ రృ ఏలువు ఆహ్వానము; 

MTeTrT ఇక రం విచారణదినము; 

Trial 

7౯71ల» రం కోర్లునమను; పేరి 

క్ష 

కళ్ళా రెం చిహ్నము; సంకేతము; తెలివి; 

(ఇం ఆశ్చర్యకరమైన; తిరుగునది 

క్ష, రం నైగచేయట, కదలుట, 

ఊగుట; ఊప్పుట్య కదలించుట; 
తెలిసికొనుట 

కాగి ఇఆగ్గిం మేంగనీనుః గాణిళ్యా 

కగాళాగ ₹ా చర్మిదనాడి, ఇళ? 

గ, రం ఆభిపాయము; సంకేతము; 
చెగ; కదలుట్క గా నెగచేయబడిన, 
కదలికగల; 

కైక రం 

క, క్యూ 

కళా రం కుంకుమ; బగ 

కాగల అగ్గి కుంకుమబరణి 

ఇ, రం CE 

కణ, కం అంగుళము; ఖళ్ళాళా 

కేశ క్తం కయపెట్తుట: 'భయవడుటః; 
నెలవుయిచ్చాట 

ఇనోళా గ బైబిల్లు నువార్త 

కశ: రం (మ నెత్తి చట్టుకదురు; గుడ్డ 

శక, ఇం 

| గార చెట్టు; గార పప్పు 

కరా[₹ రాం మృత్యువు; నాశము; 
కల, 1 ఆని పెహక్కు మరొకరికి 

మార్చుట 

కా రం ఎన్నిక; ఏరుట; 
fia, § 5 రణంరి కార్దుయొక్కం 

నకలు 

ఇళ తళా. రం మతృప్రాతి 
. పదికపై జరుగుఎన్నిళ 
A, | ఏర్పాటు, బందోబస్తు; 

farm: 1 కళళ 
కరగ ] గా ఏర్పాటులేక 
ఇ₹గాాణిి $ విందోబిన్తుసంబంధ మైన 

క, (50 ఎదురుచూచుట; 
fr, 1 (వతీక్షణము; Tein 

కరా, (గం సమాప్తి, హద్దు; 
» § అధిక్యము; సరాకౌష్ష; 

afer అం అమ్మీ ఇ! 

an షు! రం నల్లకలువ; కమలము 

కా రం చంద్రుడు; కర్పూరము, ఒకటి 

కద్ధ రం చళ్యదకాంతమణి 

కథ, రెం గారడి; కనుకట్టు విద్య; 

WE 
Tr, రెం గారడివాడు; TIT 

కాగల రం నీలమణి: శాఖ 
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శ, | ఆగం పారిజాతము; ఇఇ. గం. చేరిన, గుమికూడిన; 

aq, mf 

ఇషం ఇగ ఇంద్రునిభార్యశచీచేవి 

అగ. ఆగం శచీ దేవి; పార్వతి; 

వెరిపుచ్చ; పెద్దయేలకి 

ఇగ, రెం ఐదు; రేతస్సు; చర్మము; 

న్నేతము; చెవి; నాలుక, ముక్కు_ఇవి 
జ్ఞానేంద్రియములు, వార్ము, పాణి, 

పాదము, పాయువు, ఉపెస్టము_ఇవి 

కర్మేంద్రియములు; మనస్సుతోకూడ 

పదకొండు ఇంద్రియములగును. 
కల, కొం వంట చెరక్కు సమిధ 

కలగ, రం రాశీ; కుప్ప; ధాన్యపుకొట్టు 

కష రాగం రచనాపద్ధతి; శైలి; 

వ్యాసము, సాహిత్యము 

=a, రం మనుష్యుడు; మానవజాతి; 

సజ్జనుడు 

కశ 0 మనుమ్యనివలిః 
మానవునియొక్క 

Zarda, శం 

సభ్యత 

ఇళ[ఖా న్యాయతీర్ను; నిష్పక్షపాత బుద్ధి 

€zm Tz, [గం న్యాయబుద్ధిగ లవాడు; 

నిష్పక్షపాతి 

శశ ఇ, శం పక్షపాతము లేమి; 
న్యాయ [పియత్వము 

క్షణ రం ఒకటీ? గజా 
కా క [షం ఒప్యమ్మడిగా; 

ఒకేసారి 

మానవత్వము; 

(ఫోగైన ఇళ! బగ సెం ₹ం 
కూడు 

క్యా ఇరగ గం ₹ం కూర్చుట 
కళగా 4 రోజువిడిచిరోజు వచ్చు 

జ్వరము 

శాన రోం ఒంటరితనము; ఏకీ 

భావము; సాటిలేమి 

కణ, fణ ఒకేవిధమైన; "ఇ 
కణ [కొం ఒకేమాదిరిగానున్నః గక 

జ్ఞా నిరంతరము; 
ZT, కం ఒ కేతీగగలవాయిద్య 

విశేషము; ఏకనాదము 

ఇళ్ళాగే గా [ఇ ముప్పటి ఒకటి రం al 

సంఖ్య 

ఇ, 7 ఒక చోటకూడిన; కళ్ళా 

zea fo [గం 
ఒకేసారిగా 

క్షషాగణ ర్తం (సళ పము; అదృష్టము 

స్వీ కృతి 

కణ ఇ, గం అదృష్టవంతుడు; 
పరాక్రమవంతుడు 

కణ గొం.ఒకేవిధ మైన? ఇఇ 
శ రం బహుమానము; గొప్ప 

తనము; మర్యాద 

TPT Fo ఒప్పందము; వాగ్గానము; 

స్వీక్ళొతి 

ZH UTAIAT, రం 

ఆనుబంధప్మతము; ఒప్పందప్మతము 

తటాలున; 

(సతిజ్ఞాప్యత్రము; 
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xa [గ ఒంటరి; fro కా 

ఒంటరిగా 

కశక ఆగం ఒంటరితనమ్ము 
ఉత్త రీయము 

కళళ కం ఏకెకపుతుడు; (క్యా 
ఒకే ఒక 

కకష, గా అరువది ఒకటి; go 61 
సంఖ్య 

క [శ్యా ఒంటరి; ఏకాకి; మిక్కిలి 

ఎక్కువ; 

క్షఖ1₹7, [గ్య ఒ కేజకమడత లేక పేట లేక 
పొరగల 

కాక ) [గం గం ఒకమ్మడిగా: 
ఇ₹ెకుకై/రు మ వెంటనే 

ఇషాక్. రాగం ఓఒకట్లు: (ప్రమాణము; 

Unit 

ఇ కో f ఏకౌంతముు ఒంటరి 

క్ష, రం ఒకవిధ మైనగుజ్జపుబండి; 

fఇ అద్వితీయము; ఒంటరి; ఏకాకి 

Tig, [షం ఒంటరిగా? సాటిలేని; 

మరొకరితోకలనియున్న 

ఇష, ఇగ్యా ఒకవిధ మైనఎడ్ల బండి 
కశ [షా ఇరువది ఒకటి; రయ వీ! 

సంఖ్య 

za, రం అవసరము: జ 

శా గిం నకలు; అనుకరణము 

4, రాం నింద; నిందించుట 

కష, గం ఏబది ఒకటే; రం 51 

సంఖ్య 

ఇగ! గాం ఎనుబది ఒకటి; రం 81 

' సంఖ్య 

TIT Yo 

ఒప్పందము 

క్షళాాగాగాగ రం సంధివష త్రము; ఖరారు; 
ఒప్పంద పృతము 

కళ్ళా రం చెటికు; క్ల 

కష₹12 రం ఖర్చు; బహిష్కారము 

ZAIN: Yo ఖర్చులు 

క, రం వవ్యిత్ర (వేమ; నిష్కాా. 

పట్యము; మెడి 

కా,  fఇ నిష్కల్మషమైన 
(పేమగలవాడు లేక మిత్రుడు 

ఇగ రం ఇన్టమః అధికారము, 
వశము | 

వతి జ్జ స్వీ కృతి; 

fe గం ఇప్టమువచ్చినట్లు; 
నచ్చిన; వై కల్పికము 

TEED ర్తం పిరికిగుండెః ఇలాగా 

అగ, కం భేదము; విరోధము; 
కలహము; కీడు 

శ గా రం లేదాభి ప్రాయము; 
EEE 

ఇల, ఆగం కోరిక; అభిరుచి; 
కా గొ కోరిన; కోరబడిన 

క్షశల్ఞ జ్యా కో రుచున్న; అభ్మిపాయము 

గల; రం చెజకు 

కాళ్ళ రం అభిలాషిః (భా కోరికగ ల 

శ, గ సంక్షిప్తము; సమిష్టిగా 

యున్న 
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ఇళ గిం భూసారము పెంచుటశ్రై 

సాగుచేయక వదలినభూ మి; 

రం అమలుపరచుట; (పారంభము 

ఇక రం యమదూత; యముడు 

7, Fo జారీచేయుట; అమలుపర 

చుట: కోర్షుచర్య 

శశాల[ఇ= కం కచ్చేరీ! సదూవేశము; 

కోర్టు 
TIT రం (పకటన; వాజ్ఞ్యలము; 

సాక్ష్యము 

శా. ఈగ, అనుమతీ; ఆదేశము 

ఇక రాగం సందింధము; సమాసము 

క, రెం వృద్ది ఇగ! 
శ లగ క్తం శీస్తు పెంచుట 

Ta, శం అంగీకారము 

కశ శగిం పాయజామా; [A 
AIT కం గు త్త దారుడు 

ఒకసరుకును తానుమా(త మే తయారు 

చేయుటకు ఆమ్ముటకు వృత రువు 

పొందినవాడు న 

Ta ౯ పాయజామా కెడి 

ars నాడా క్ట 

కశ రాం గుత్త; ఏకాధికారమ్యు వెళ్లా? 

WMH. ఆం ఇం Rd 
ఇగ కం గుత్మదారుడు, వ్రెకెఇ 
mam fo గుత్త వ్యాపారము; 

రెకెఇ[ఇ గుత్తా ధికారము 
నాగా ₹గిం గౌరవము; మర్యాద; 
గొప్పతనము 

క, "షం. 

fafa 
క్ఞన్నా[క్షలా ర యమదూత; యముడు 

₹3[4r? ఇం [ఈం గర్వించుట; మిడిసి 

పదుటఏ ఒయ్యారముచూప్పట [రము 

శళాగ్లరా శశ మిడినిపాటు; ఒయ్యా 

ఇద? శం కోరిక; న్నేహము; (పేమ; 

అభిషచి 

ఇళ్లగ శాం వాణీ? భూమి; గోవు 
స్వర్గము; పార్వతి; చంద్రనాడి 

war, గం ఇంత; fx fq ఇంత 

పరీమాణముటో 

ఇగేగాగా Fo బందోబస్తు; సమాప్తి; 

ఏర్పాటు 

ఇళళి గగ రాం నముకము; ఓదార్చు; 

శాంతి; సంతృప్పి 

ff నమ్మదగిన, (ఇఇ 
కన రం ఆర్మరు (జ్యా మరియొక; 

సాధారణము; తుచ్చము 

ఇ ఇం fం గర్వవడుటి; 
ఒయ్యారము చూపుట 

కల, శం గర్వము; మిడినీపాటు; 

ఒయ్యారము 

రు(పతిషలుగల; 
6 

GEES (గా fz పరస్పరము; qe 

ఇళళి (జా ఒయ్యారముగల; గర్వము 

గల; మిడినీపదెడు ' 

ఇగ, భాగం నమావ్ని; పరిపూర్ణము; 
శకలం సనా పి సూచకశబము 
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sede లం పరిపాటి; కర్త 

afr, fh గ ఇంతయే 

fT ఇం సమావ్వి; శ 
ఇ[గొళ్ల! గా రం చరిత; పూర్వపుకథ 
fren, కం చరి త్రకొరుడు 

కష [గా ఇంత; ఇ 
కన, కొం షం ఇక్కడ; ఈ వెపు 

ఇం ఇంత; ఇ ం 
min లలభటుల- 65 
కగ్గార్గ!క రం సామ్యము; న్నేహమ్ము 

అదృష్టము; సంఘటన; ఐక్యత; 

సమ్ముతి; రెవయోగము (త్రి | =O 

కరా | గం గా దైవవళాత్తు; 
717 శ, | ఆకన్మీకముగా 

కాగ. గం దైవికము; ఆకస్మికము 

EE ళం సూచన; సమాచార 

వార స౮ స్మి గ్ 

rere, ర్త క్ 7m Rh ౧) 
afer 0 f7ం దై వవకాత్తు; 
faq శై $ ఆకస్మికముగా 

ahem wa స గం దైవికమః ఆక 
కణ! గ, 1 స్మీకము 

fazer ఆగం ఇం TI 
క, 1 సూచనాసంబంధ మైన 

fern, రం సూచనావ్యతము 
ఇ[గళగ, కం మెట్రిః ఐకమత్యము 

శ రం అత్తరు; సువాసన 

కళగా రం అత్త రునీసా 

ఇ. రం అత్తరు అమ్మువాడు 

౫, (గా సువాసనగల 

కరన: రం అతృరుత యారు చేయువాడు 

ఇ, [గం [0 ఇటు; ఇక్కడ 
ఈ'వె పున 

౪౫-౩9, fా శం అటునిటు 
క, రా విప్లవము; గొప్పమార్చు 

“ల సాగ విన్ల వమువర్ణిల్లు 
గాక 

కష రం తిరస్కారము; అన్వీ కృతి 

ఇగగగా రం మనుష్యుడు; మానవజాతి; 

సజ్జనుడు 

ఇగగగేగాగ ) ఆగిం మానవత్వ ము; 
ఇాగ్గార్షాగగా aq మం. సౌజన్యత; 

ణః 
కష, (షా మానవ నంబంధ మైన; 

ary 
₹q4; రం బహుమానము; ఈనాము ' 

(భూమి) 
కలా శం దయ (వడానము 

fT, గం కొన్ని; కొద్దిమంది 

few రం విప్లవము; గొవ్నమార్చు 

fm, (కొం విప్లవము లేవదీనెడు; 
విష్ణ్లవములో పాల్గొనిన 

గ ఆగం ఆధిక్యము; agar 

ఇఇ, ఇం వైతాను; దేవదూత ఇ, ఇబ మొదలగు; ఇదే 
ఇలాకా 1 విధముగా ₹౫7₹7, రాగా ఆరాధన, తవన్సు 
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ఇ, కం  సూకామందిరము; | కలా, గొం నేటిది; [77 

TE, ₹10 |) ప్రార్థనామ౦ | కా[ఇ7, క్తం కోరిక సంకల్పము 
దిరము 

క శాం రచన; తలి 

శ ) ₹గిం ఉత్పతి, ఆరంభము; 

gfeaT: ఆదికాలము 

క, 10 (ప్రారంభపు; 
కాలప్ప 

ఇత, శాం చింతపండు; చింతకాయ, 

చింతచెట్టు [గల 

శా గం నమ్మదగిన నిజాయితి 

ఇ ఇాగిం నిజాయితి? నిషా 
పట్యము 

HI, Go ముఖ్యుడు; నాయకుడు; 

ముసల్మానుల పురోహితుడు 
శా గ్య నాయకత్వము; నమాజు 

నేర్చుట 

wr, కం మందునూరెడురాయి; 

కల్వము 

ఇళగాషశ్త? రృం- షియాముసల్మానుల 

గోరీలదొడ్డి 

ఇైగాగాగ రం పెద్దతలపాగ 

కష, శగిం భవనము; ఇల్లు 

శణ7[. కా భవనము లేక యింటికి 

సంబంధించిన వాను శాస్త్ర్రసంబంధ 

మైన | 
అ ఇక రాగ కలప 
ఇాత్లాగా రెం సరీకః TT 

. గ, రం పరీక్ష; ౯ాల్షిఖ్య 

ఆది 

ఇగ [గం ₹ం 
సమీపమున 

TIT do నేరారోపణము; అపరా 

ధము; కళంకము 

fr శాగ్గిం విన్నపము; దరఖాస్తు 

కళగా కం వ(జిము; శే 
 కశ్యా[గా రం వై వవాక్కు; భగవ్యక్సేరణ 

జగ? ఇగిం ఆధ్యాత్మిక విషయము 

ఇళ! ర్వం జమీందారీ; సంస్థానము; 

సంబంధ ముః (పదేశము 

ఇళ గళం రం జమీందారు 

కలగా, రెం చికిత్స; జొషధ ము; 

నివారణోపాయము 

కలి[₹ గ్రాం ఆజ్ఞ ; సూచన 

mt, శగిం ఏలకికాయ 

కశక, కం భ గ వంతుడు శా 
భగవత్సంబంధ మైన, ఆం 

రీభగవంతుడా! 

క గ గం ఓభగవంతుడా? 

నన్ను కరుణించి నా అపరాధములు 

మన్నించుము 

ఇ, రం (దహ్మజ్ఞాన 
సంబంధ మైన శాసా9ందులు 

ఇంళ?గా Fo ఇం ఇరగ 

ఇంగా రం. క్షా జానము; విద్య; శిల్పము, 

కళ్ల; వివేకము; నీతి; బుద్ది [మెన 

| ఇగ, గొం సాహిత్యలేక శాస్రనంబం 
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శర నిం పాండిత్యము; యోగ్యత 

కధ! ఇషషా కొం సా హీత్యశా స్ర్రము 

కం ఇళళి, రం ఆధ్యాత్మిక 
ఇంగా గళాలు 1 వేదాంతము 

కతన, ₹గ[ దుర్వ్యుసనము; కారణము; 

రోగము; అపరాధముః వివాదము; 

లోటు; చిక్కు 

fee ఓభగవంతుడా రక్షించుము 

కష, ఇళ్ళ నలె మాదిరిగా; సదృళముగా 

కా కళగం నుఖభోగ ము; 

ఆనందవిలాసములు 

కళానిగగ ₹f[ం నిలాసభవనము 

క. ఆగం నె గచేయుట్క; నైగ 
ran, fro గం నైగవలన; 

సంకేతము ద్వారా 

కళ్ళ[7గ రం నగ; రహస్య (పేరణ 

ran శాగిం ((సీయసీ (పీయులు) 
నె గచేనికొనుట 

కష, గం ఆసక్తి; (పేమ; దుర్వా కసనము 

క్షు [₹₹0 రనీకుడు; ర్తం 

_పేమించువాడు 

ఇక ₹f[0 (పేమకలాపము 

కరకర! ఇ కం భగవద్భక్షి; పరమా 
త్మలో లీనమవవలెనని ఆత్మ తావ 

యము 

ళగగషశ్సు రం సందేహము; ఇగ 

ఇఇిగొళ్లున కం (ఫకటన; (పనిద్ధి; సూచన 

faz, ర్తం కోరిక ఆకలి 

ht Fo కం Tart 

' కః, కొం సమ్మతమైన గ్ఞా మిత్రుడు ' 

క్షక౭కల, | ర్ద కులదేవత 
aT, 
క్షణ, రం సముద్రపుపాచి 
క్షా, రం ఉక్కు; గా 
Zu TIe, ర్త 'సద్దాగింజిలు 

ఇ₹గాగకగ కం హా జి రత్ యూనుఫ్ 

తండ్రియైన హజరత్యాకూబ్ 
క్షగా₹[ణ్ల కొం దుబారాఖర్చు 
ZIT, కం మొండిపట్టుదల; శైల 

ఇంగా కం మహమ్యదీయమతము; 

శాంతిన పేక్షించుట; భగవడా జ్ఞినుతలొ 

గుట 

zz, fro ఇస్తాంసంబంధ మైన; 

ముసల్మాను లయొక్క 

mf, ఇబ కాబట్టి కనుక; 

అందువలన, ఆందుచేత 

Za To న ంకేతము; నగ 

gn, రేం ఏసుక్రీస్తు; శే? 
కళగా రం దావా; ఫిర్యాదు గ్యాగన్గాన్లా 

కళళళల[ళ రం తర్కము 
AT. కొం నివేదన; (ప్రార్దన; కోరిక్య 

పిటిషన్ 

aa: fo ఇం Then 
ent, fr ఇత్ర 
afer రం కాలకృత్యములు; మూత 

వినర్దన పిమ్ముట మట్టిగడ్డతోగాని లేక 

సీటితోగాని కఖృభముచేయుట 

fT, రం రావాః ఫిర్యాదు Pf 
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fn, [ఇం 'స్టీరముగనుండునది; | ఇళ్లిళాల్లా గిం. ఇహలోకజీవితము; 
సర్వకాలములకు సంబంధించినది జీవితము 

ae లా, కం గౌశ్వేత 
భూమిశిస్తు నిర్ణయము 

eet, fro త్రీ 

కంగా, కొం రాజీనామా గ 
ఇ, రం యోగ్యత; పాండిత్యము 

ఇగ రృం ఇంతగ! [గించుట 
కణాల ఇం ఉపయోగించుట; (పయో 

ze, రం సము[ద్రపుపాచి 

కా, రం ఉక్కు? భళా 
కళగా ర్పొం పేరు; భాగా 
ఇగ, గిం పాతివ్రత్యము, ఇగ 
ఇవాగధం గం త్రీ పాతి (ప్రత్యము 

చెరచువాడు 
అ, ఆగం త్తీపాఠత్నివత్యమును 

చెరచుట; ఐలాత్కారము 
dn, కం నామధేయము 

ఇ ఇ ఇెన్షా ఇం 9తీ 
aT ఆగం ఇస్లాంసా హీత్య ము 
కక గం గాం ఈలాక ములో; ఇప్పుడు; 

ఇక్కడ? [ఇ ఇది 
కశ్ష్య[౯, రం ఈ జీవితము; ఈ కాలము 

fr, కొం పర్యవేక్షణ; ఏర్పాటు 

are, రం సందేహము, శా 

a ఆగం మెలకువ; కాగత్తు 

SER 
qemarnn. fo fo జాగ్రత్తగా గా; 

మెలకువతో 

క్షక్ఞశ[భ రం ఈ జీవనమ ; ఈలోకము 
TIT, ర్తం కృతజ్ఞత; మేలు; ఊప 

కారము 

Im, mrt, ఇం కఎుతఘ్నుడు; 

శ 
7, [ఇం రృతజ్జాడుః జ్ఞార్గగ్లా 
కక గం గం ఇక్యడ, ఇక్కడనే 
ZEIT, కం ఆవరణము; ఇల్లు; (ప్రహరీ 

ఇ₹జైగగా శం మానహాోని; 'ఆ గౌరవము 

శగాళ రం ఇంగిలీకము; రాతివంటి ఎల్జని 

వస్తువు 

కేలా కాగ ఇటుకరాయి; క్లేశ 
కేశ, ₹ాf[ం ఇటుకలు తయారు 

చేయుపని 

కేక కం ఇటుకరాయి; ళల 

శశాళః fo నెత్ని మీదిగుడ్డ చుట్టు 

శ్లేష కొం వంటచెరకు. SEIEE 
శేఖ రం కన్నుః చూపు: తనిఖీ 

qf, రం జో్యోతిమ్కుడు; సోదె 

చెప్పువాడు 

tafe Fo కం కళగా 
శే 7, శం కన్నుః చూపు [బడిన 

శేష గం చూడబడిన; తనిఫీచేయ 
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ఇ, కం చూడదగిన, ఆనఫీచేయదగిన. 

అ లం చెరకు; ఇబ 
కసా ఆం గౌరవము, కశ 
శరా, గం భగవంతు పు Tira 

కేనా, ఆం కొష్టమువ దుఃఖము; నొప్పి 

శశ [డ చా (కొత గానివ బట్టుట; [జ్ఞా 

రౌత్న తగా తని ఎక్జవిలన 

ETT, శ యజ్ఞ మచేయువాడు 

బగ్, శాf[0 మైత్రి; (పేమ; ప్రయత్నము 
సల్ శం దిల్లెము షా ఇం (ప్రియ 

మైన, ఇష్టమైన 

శ్లేశ్థు చిం మొందపటునల; బౌల్ 

కశ faq మొండిపట్టుదలగల; జ్ 

ళా [20 మిడినిపడెషు; దుష్టుడు 

tar To అరివృష్టి మొ! ఉపెదవము 

ఈరిబాధ 

శీ గం ముసల్మానుల 
పండుకు సంతోషదినము 

పండుగ; 

4, రం చిం ఈద్ పండుగ రోదాన 

మఘునల్య్మానులు స నమాజుచేయుచోటు 
న్డ్ క్యా కొం పెం": కానుక; ఈద్ 

పంచుగ కొనువి - 

ఖహుదూ 

నము; ఈద్పంగుగ (పళ్ణ౦ సా 

పదము లేర ఆపద్య 

దుకు శిష్వులు గు 

సనం రం ఈద్ పండుగ 

ము రచించినం 

రువునకి చ్చు 

109. gy 
me క a ఇాభానాంల ఎ క చనాణ 

శ 17, చళ్ళ టి { వపిండు ౧; 

Cert 
జగ, fz రోరబవిన; వచ్చిన 

శేషా[గ్భా 7 నమ్మకము, ఆస్తితో బుద్ది 

సత్యము; మత నిశ్వాన ము 

చకా గం నమ్మదగిన; నిజాయితి 
mo 

Err, వూ నివాయిత్రి; నమ్మకము 

గ ఇ, fఇం నమ్మకద్రోహి, 
CEU 

Farag zie, 
ఇళ్షేగ్యాళ 

పచాగ్శా కాం పెరి యాడేళము ఇగ 
శశ: గం పర్షియా రాన ) దేశస్తుడు; 

fr పెర్తి యా ( ఈరావ) యెక్క 

| 
[రాగా ఇం అనూయముగాచూడబకిన 

వాడు 

వా నమ్మ్యక[దోహమ్యు 

ఓీర్చు లేమి; ఈర్ష్య 

x (జ్ఞ, ఓరంలేంవాడు 
మ] 40 గావ్ 
శీత క్యా ఓర్వ లేనితన ము; నే 

at |, నీ జ Ome 

శ రం భగవందపుడు; శివుడు; రాజు; 

పలి; యజమాని; 11 సంఖ్య (జ్ఞా 

ఇ గో అర్య తు ఐశ్వర్యముగలఅ; సమర్థ 

శశ, శ ఈశాన్యమూల: స్థా 
శేఇ[77, ఇళ్ళిం స్వామిత్వము; హక్కు 
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శశ, కొం పాళువతాస్ర్రము 
శ, ఈగ ఐశ్వర్యము; దు ర్ల 

ఇశ్వర్యవంతురాలు; అధికారము 

శ, రం ఈశాన్యమూల; పాలకుడు; 

ఆరుద్ర నక్షత్రము, వెలుతురు (జ్ఞా 

ఐశ్వర్యముగల, ఆధిపత్యముగల 

శ ఈగ ) అధికారము; ఈశ్వ 

fae, రెం [pees 
శ్ రం (పభువు, భగవంతుడు; 

భర్త; శివుడు, యజమాని 

కేల [ఇం భళగవత్సంబంధ మైన; 

భగవంతునివలె; దె వికము 

శన. గం కొంచెము, ఇక 

ara, రం జం SEE) 
క్, ర్త శివుడు, ఐశ్వర్యము; 

శానా రం సబ్దాగింజిలు 

శ ప ఏస్ముకీస్తు సంబంధ మైన; 

GEILE 
శ శా, కం డ్రీస్తుశకము 

శః, రం ఏసు[కీస్తు; Tig 

శశిక రెం శ్హైస్తవుడు 

కే, రం ఈళాన్యమూల; ళ్ల్యా?గ్యా 
శే శం కోరిక; [పయత్నము 

కేష[గ, రం (భమ; (భాంతి 

గ, గం కోరబడిన; యత్నింపదిడిన 

వ 

శే], రాగ బండికితారు వేయుట 

తరగాలి fo (వేలు 

ఆళ్ళ అగ్గిం కునికిపాటు; ఇంక 
శళగు ౯౦ మంచప్పకాళ్ళకట్టుుతాడు; 

SEE 
Tr గం ff 

[తాడుబిగించుట 

రోల ఆగం ఎత్తు; గొస్పతనము 

ఇష, (కం ఎత్తు కళుళ 
ఆళ్ళ కొం నలుబది తొమ్మిది; రెం 

49 సంఖ్య 

ఇళ్ళ శాం పరిగె వీగుకొనుట; లేకి 

(దితుకు 

శా లం వరిగెయేరుకొని జీవిం 

చుట, లేకి బతుకు; 

ఇసక [క్లో వెన్నెల; వెలుతురు; 
dade Jf To (వకాళించు 

చున్న - 

శేశెళగ్గా గం కం తిరుగటోవుట; 
సీరునూనె మొ॥[నవి పారబోయుట లేక 

కార్చుట 

శోక, లగ్గం బిట్టత లయగుట 
TT, ఇం 50 ఉదయించుట; మొల 

కెత్తుట 

ఇళగా శం ఈం. నాటుట; కొట్టుకు 
చేయెత్తుట 

రాజ, గ బుణముక్షుడైన 
గం కం గొం వెల్లగిలుట; తొల 

గుట; వేరగుట శ్రా (జ్ఞా పెల్లగించుట 

శా, ఇం [కొం దెప్పుటిః చెప్పుట 

మంచపుకాళ్ళకట 
టి 
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శఖర, రక్తం దెప్పుట: (జ్ఞా దెప్పి 
పొడుచునట్టి 

శగ౭[ఇ₹[7, రం పాతవిషయములను 
(తవ్వుట 

TP? 1 గం ఎండి గట్టివడుట 

లేకవిగియుట 

ఆగం? (కొం బిగినీన; (ఎండి) గట్టి వడిన 

శకక్ష: చికూర్చుండుట 

SII: ఇం గా విసుగెత్తుట; cE 

శా. రాగం వాక్కు; కథనము, 

వాక్యము 

శఖర అగ్గి వాంతి; జ 

శ ఖం fకృ వాంతియగుట 

శగగగగ ₹ం గం పెల్లగిలుట్క 
సెంపొందుట; ఆంకురించుట; 

ఊడిషోవృట 

శ. ₹ం fH రెచ్చగొట్టుట; 
_ దీవషవత్తి వైకెగత్రోయుట్క 

శా "ఇం పొంగుచున్న; వాయ 
ఆళ్ల! చున్న; పొట మరించుచున్న; 

'పెంపొందించుచున్న [వాక్యము 
కాగ అగి కథనము, వాక్కు; 

సంగా? శం గా నగిషీ పనిచేయుట; 

చిత్త రువులుచెక్కుట 

శకి రాగా నగషీవని 
శల, శం fకం వేదచేయుట; 

తొలగించుట; ఒలచుట; కుట్టువిప్పుట, 
పెల్త గించుట 

Tt, ర్ం వేవిజ్ల 

37, fa చెప్పబడిన; ఇ[ళాగ్షా 

కళ: ర్తం చిక్కు సమస్య; ముడి; కంతి, 

గనుపు 

ఆగ ఆగం కథనము వాక్యము; వాక్కు 

శ కం గం తడబడుట; శ్రా 
| గం (మవించుట;ః గిల్లుట; కొరుకుట ' 

శక 1 మూ చెల్లాచెదరగుట; 

ECE పెల్లగిలుట, తొలగుట; 

విరుగుట 

ఆశగ ర్తం వేడి; ఎండాకాలము, ఎండ; 

ఉక్క 

ఇళళి అగిం టోలు, గ! 
శకః కం భ్యంసము నిర్మూలము, 

పెల్లగించుటః కుస్తీపట్టులోని 
ఒకకిటుకు 

Tama: To గం పెల్లగించుట; 

(ఇ) ₹౭ qq T7171, (పాతవానిని 
తవ్వుట; పాతవిషయములను మరల 

చర్చకు తెచ్చుట 
a. ౧ సెల్లగించున ట్టి; ధ్వంసము 

చేయునట్టి 

aT To fo ఇం Targa 

s3¥a: 
a, 
TT కం కం మొలకెత్తుట; పుట్టుట; 

ఉదయించుట . 

ఆగ గం గం రహస్యము బయట 
పెట్టుట; వాంతిచేనుకొనుట; నేరము 

feo fo ఇం TIENT 
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ఒప్పుకొనుట; అపసరింవిన సొత్తు TTA, శం [కూ తెరచుట; రహస్యము 

రిగియిచ్చి వేయుఏ బయలు పెట్టుట, దిసమొలగావించుట 
శ, గం [0 వసూలుచేయుట; 

చందా మొ॥ (ప్రోగుచేయుట 

శాల, రాగ చందా; ఇ 

TT ళం 00 సండించుట్కః 

చెకెక్తుట; వెల్లడిచేయట 

శ ఇం [క బావిపూచికతీసి 

శు భపరచుట 

07 రం ఉమ్మి గళ్ల; తమ్మ; 

శో[ళళళా దం ఉమ్మి తొట్టి భగ 
రాశా ఇం f= వసూలుచేయుట; 

చందా మొ (ప్రోగుచేయట [వసూలు 

ఈక ఆగ చందా భూమి శినుః; 

శ (శా (పచండము; భయంకరము; 

[కూరము, కోపముగల రా శివుడు; 

సూర్యుడు, వత్సనాగవిషము; "కేరళ 
[వంతము [కోపము 

నాగా జాగ నివ రత; తీక్షణత దౌ ర్దన్యముః 

౧ శం భయంకరరాలు; మహాకాళి; 

వస (తిట్టుట; 

శ. శా గళ్ళు దెప్పిపొడుచుట; 

౪౯౮ గ్య దెప్పిపొడుచునట్టి 

CEEEUED రం గతించిన సంగరులను 

మరలలేవదీయుట 

రక) ఇం f వెల్లదియగుట;, 
శాల]. తెరచుకొనుటః దిసమొల ' 

శాT₹][, ) యగుట తొలగుట 

శాఇఖగా రాం ఎత్తు పెట్టుటకు పయోగించు 

రాయి మొ 

శ కం గగ గంతువేయుట; 
మునివేళ్లమదనిలబడుట; శా [జా 

గంకువేసిలేక ఎగిరి తీనికొనుట 

శ fro f7ం అకస్కాత్రుగా; 
SEED [చుట 

వా బం [ళం పెకిలేపుట; ఉబ్చిం 
Tam: గ్లౌం జేబుదొంగ; మోసగాడు 

వా కం f7ం [తుళ్ళిపడుట, 
విరకి జెందుట; వేరగుట; ఊడి 

పోవుట; నిదాభంగమగుట 

Tar, 10 [70 రేచ్చగొట్టుట; 
వేరుచేయు ట; వినుగెత్తించుట; 

ఊడ పీకుట; మనస్సు మార్చుట 

ఇళిశ్లగగ ఇం గం పారి పోవుట 
ఊదడిపోవుటః; వేరగుట; పెళ్ల గిలుట 

ణా కొం f1ం పేకిలేచుట: శ్వా కా 
పెకి లేపుట 

ళా ఇగ వాపుని పొటమరింవు 

ఇచా? క్యా కకం ఉచ్చరించుట; మాట 
లామట ఖా fం ఊరిపోవుట, 

ధ్వనిఅగుట; 'పెల్లగిలుట; వేరగుట 

చా౫7 ఈగ విరకి; దిగులు; 

శాక గం విరక్తి; 'పెల్లగించుట; 

పిశాచములపార(దోలుట, దుఃఖము; 

మనస్పునూర్చుట; 

సన్ 
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MT స్లో విరక్షికల్గించుట, 
"పె 1 గించుట 

శాలి! గ్గ విరక్తి? నాళాల 
TTT, రం కలవరింత 

౪/౯౯ f తగిన; సరియైన 
కాగి (శా పొటమరించిన; వాచిన; 

పెకి లేచిన 
శాజు జ్ఞా ఎతెనః (శేవమెన; 
చభమైన పొడవన రవ 

శాళ్యా గం గరిష్టనరిమితి; ₹121, కం 
గరిష్టధర 

శ, గి బొన్నత్యము; గొప్ప 
తనము; (శేస్టత్వము 

ఇ, కం ఉచ్చారణము; పెకి వెడలుట 

శ, గ్య ఉచ్చరింవబడిన; 

చెప్పబడిన 

నాగ, రం ధనికవర్గము 

శా క్షం విరక్తి; దుఃఖము, 
నిర్మూలించుట; పిశాచములపారదో 
లుట; పెళ్ళగించుట; మనస్సు మార్చుట 

nf గం ఉచ్చాటనము చేయబడిన 

. ఆగ రం ఉచ్చరించువాడు; 

శారా రెం ఉచ్చరించుట; చెప్పుట 

sear. గం ఉచృ్చరింపదగిన; 
అనదగిన [చెప్పబడిన 

గ. గం ఉచ్చరింపదిడిన, 

శా, గం అనదగిన; ఉచ్చరింవదగిన 
వాశాణ, గాం లోపించిన, అణగియున్న; 

ఇసముచ్రేయఎడిన 

రాతర” ఇం కం సంతసించుట; 

ఎగురుట 

శాత రం ఉత్సవము; పండుగ 

1, కర్తం శ్వాస; ఇ 

రఅ[క క్తెం ఉత్సాహము; ESE 

శా, గా వెళ్లగింపబడిన; నాశము 

చేయబడిన, (తుంపభిడిన; 

శల, గం తినగామిగిలిన, 
వదలి వేయబడిన; రం ఎంగిలి 

రాళ్ల, క్తొం కొలమారుట 

శాళ్తఇణ, గం నిరంకుశమైన; ఆదుపు 
చేని; ఉద్దండుడు; అడ్డులేని 

శాలల Es పెళ్లగించుట; నిర్మూ 
శాఖగా 1 లించుట; నాశముసియుట 

శశిక క్షం నిట్టూర్పు శ్వాస; 
(గంధ పరిత్వేదము 

శక్త 7 కం సృూదయము, ఒడి; రొమ్ము 

ఇతః అం 50 ఆుళ్ళివడుట్క 
స్పృహా తెలియుట 

శ 7ం ₹7గ వ్యభిచారిణి; కాగల! 

శ ఇం గా దుముకుట; 

గంతులువేయుట; వాంతి అగుట, 

వేగముగా పెకి లేచుట 

ఆళళళ్ణడ కొం ఆటలాడుట, సం(బమము; 

గంతులు వేయుట, సంతోషము; 

అల్లరి; సందడి 

PT. షం గం గంతులు వేయుట, 

,సం౦ంతోవముచేఉవ్చిపోవుట; 

వేగముగావైకిలేచుట = 
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17, ళం కొన్నత్వ ము; కుని గంతు; 

వాంతి; తుంపరలు 

SSIS TT, (జా శా వ్యభిచారిణి, 

SEE 

CEI 

వెల్ల డిచేయుట 

ఇళ ర్ఞం వౌంతి, పొంగు, శా[ణ 
శాత[ఇ రక్తం ఆనందము, ఉత్సాహము 

ఇం ఈం వెకివిసరుట, 
3 

చౌత[క్షః కం ఉత్సాహము; కుతూహలము 

Ter గం ఉత్సాహముగల, కుతూ 

హలముగల 

శ, గం ఎంగిలి చేయబడిన, ర్తం 

ఎంగిలి 

తగ్గగా ₹ం గోం 
[కుంచుట; పడగొట్టుట 

శ, రెం దిష్టిబొమ్మ; పంట 

పొలములలోనుంచు గడ్డి లేక 

గుడ్డబొమ్మ 

ఇక, (ఇం నిర్జన మైన, మూర్దుడైన 

ఇఇాక్రగగ ఇం గం నాశనమగుట; 

నిర్ణవమగుట; ధ్వంసమగుట 

Tl, [ళా పాడుపడిన, నాశనమైన 

శక, [ఇం మోటుమనిషి, దుడుకుకాడు; 

పరమమూర్చుడు 

కగక్టైగా మోటుతనము; మూర్భత్వము, 

దుడుకుతనము 

శషగఖా రం ఒకజాతివి శేషము, fr 

అసభ్య మైనవమూర్థ మైన, దుడు 

కుతనముగల 

నషపరచుటి, 
ద 

శ, ఆగిం కూల (వతిఫలము 
కంప రాగం తెలుప్వ, కాంతి, 

స్వచ్చత 

_్రకాళింపజేయుట. తెలగాలేక 
3 య 

స్వచ్చముగానుండుట 

eT, గిం తొందరపాటు, frerat 

Ie ఇళ్ళకు గె జా తొందరచేయ 

Ted my. § వాడు గ 

mat శాగిం హడావిడి, 
తొందరపాటు 

౪౮౫౮౫ గం స్వచ్చమైన; తెల్లని; 

కాంతిగల 

TIT Yo కీరి, కాంతి, fక 

(వ సీ ద్ది చెందిన; కాంతిగల, 

జొజ్వల్యమాన మైన 

ఆగాక ళం విర్ణన మైన; నాశన మైన; 

ర్తం నిర్జన (ప్రదేశము, పాడువడిన 
చోటు; అడవి; 

ఇళ/శ్రగగ To "కం ధ్వంసముచేయుట; 

ఒలుచుట; పాడు పెట్టుట; పడ గొట్టుట 

₹౫6 గం కాంతి; నిర్జన [ప దేశము; 

పాడుపడినచోటు; (జ్యా విర్ణనమైన; 
నాశనమైన; కాంతిగల 

Tra, To కం కం కాగ! 
TT, Fo వెన్నెల; వెలుతురు; కాంతి; 

| axe To గం సౌమ్ములకు 
మెరుగు పెట్టుట, కాల్చుట; వెలిగిం 

చుట; శుభము చేయుట 
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T1277 రం వ౦ళోద్ధారకుడు; కాంతి; 
వెలుతురు; వెన్నెల; (జ్ఞా వెలుతురు 

గల; వరిళుభ మైన; కాంతిగల 

eT ఇక కం ఉక్త పక్షము, 

REE 

ఈల అగ్గిం వెన్నెల: గా (వకాళ 
వంత మైన; వెన్నెలగల 

shar ర్తొం వెలుతురు, జు కాంతి 

గల; ఉజ్వలమైన; నేర్చుగల 

ఇనా To గం కం TINT 

₹ AM సకం. వెలుతురు; కాంతి; 
sfaaret, [Ee CIEE fo 

కాంతిగల; పరిశుభమెన 

శ ls వెలుతురు; 
నాశ 1 వన్నెల కాంతి 

శా, కం వెలుతురు; వెన్నెల; కాంతి; 

[గం (వ్రకాశయుక్షమైన 
శానా [గా ఉద్వలమైన: (క్యా గా 

మెరకవెపుగా; నద్మీపవాహమున 
కెదురుగా 

రగా; గా (ప కౌ శించుచున్న్యః 

మండుచున్న 

రగా: కర్తం (వకాళము; మంట 

చశూకాషార[ ఇం కాంతి; స్వచ్చత; ఒర 

వృతీ విశేషము 

శూ [గం మండుచున్న; వెలిగింప 
బడిన; మెరుగు పెట్టబడిన 

శా ర్తం అభ్యంతరము, ఆటంకము 

రకా శాం (వతిఫలముః కూలి; 

అశ (జ్ఞా ఆట౦ంకపరచువాడు 

అభ్యంతరము తిలుస్పవాడు 

a7. ఇం ఆటంకవనరచుట, 

అభ్యంతరము తెలుపుట 

శూ ' fక్ష కాంతిగల; శుభమైన; 

అందమైన; నిర్మలమైన; (పకాళించు 

చున్న 

mmr ఇం "కొం తొంగిచూచుట, 

కాలిముని(వేళ్ల సెనిలబడుట. (తు? 
జ 3 గం 

పడుట; పెకీ లేచుట 

వారి, ₹f వర్షము; ఆధిక్యముు 

తిరగబోయుట; 

శాక. ₹ం గం కారుట. తిరగ 

టోయుట, ఇం fm పొంగిపొర్లుట 

శాక fz లోతు లేని; 

ఆశగా? 1 చాలీచాలని (గుడ్డ) 

వరణ ళం [హూ అంచనావేయుట 

శశ (శం అసంబద్ద మైన; 
మెరకపల్లములుగల 

కాం గొం కొం ఆలోచన లేకుండా; 

మిక్కిలి వేగముగా 

ఈ క్తెం గుడిళ; పర్ణశాల 

TT, ర్తం చాటు ఊతము;ః పోటిగుంజ 

శవ ) ఇం గం దేనినైనా అనుకుని 
శంణ[;  కూర్చుండుట, పడుకొనుటిః 

పడియుండుట 

శా 0 కం మేల్కొనుట; లేచుట, 

"పెరుగుట; వెకివచ్చుట; మొల కెత్తుట; 

ఇర్చగుట | 
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ఇళళళ్లా [ఇం దేశ|దిమ్మరి ౫771 
mf కం జేబుదొంగ: శశ? 

ఇంగ. ఇగ. లేచుట (ప్రారంగము; 

వెల్లువ 

ఇరగ గం కం వెకిలేపుట మేల్కొ 
ల్చుట; పొందుట 

ఇరా రాం. ఊత; ఎత్తుగా నున్న 

భాగము 

శా, ర్త అభాతము; దెబ్బః- ఊప్ప, 

(తోపుడు 

శ గం సులభముగా తీనికొని 

పోడగిన; Portable 

₹లలం ఆగం ముడుపు: నైవేద్యము; 

అడ్వాన్సుడ బ్బు, సరుకు 

అప్పుతెచ్చుట; వివాహ నిశ్నయార్భ మై 

ఆయిన ఖర్చు, మోతకూలి 

శరా గం కం ఆంగ 

ఇళ్ళళ్ళు కొం కటునటు తిరుగునట్టి; గాలిలో 

ఎగురగల్య ఎగురునట్టి 

శకం రం నక్ష(తములు The Stars 

ఈకగళా రం కం శర 

శక! ళం. పుకారు, 

gd a7, J xg 
రక్ష, కం మినుములు, చా 

శక, శాగిం ఎగురుట 
ఇక్షగ-ళ₹ళ ఇ? రం విమాన ము; 

ఎగురునట్టి (కల్పితమైన) ఉయ్యెల; 
(పనిపిల్ల ల ఊగిడుమంచము 

ఇళ్తగళ్లా {జా మాయమైన; జాడతెలియని 

లేప్పట; 

seinig. మోసము; ఇజ్ఞాగ్గ శాక, tee క్ష { 

sgr-mraar: గం 
drqr-arar 

gd: కం (జ్యా ఎగురుట; అదృళ్య 

మగుటః ఖర్చగుట; విమానములో 
(పయాణించుట; పారిపోవు ట, 

చెల్లాచెదరగుట; రంగు వెలినిపోవుట; 

వ్యాపించుట 

ఇళిగా [ఇ దుబారా ఖర్చుచేయునట్లి, 

ఎగురునటి 
ల 

ఇళనాగా రక్తం 
geal 

ఇకా fz ఎగుర వేయునట్టి; గాలి 

పటము ఎగురవేయువాడు 

FEIT గర్వం విమాన చోదకుడు; ఎగురు 

ఇళ్ళు (క్షు f= ఎగురునట్టి 

ళా శం దుముకు; ఎగురుట 

శకలక ఆగం మోసము, ఇ 
శా. ₹ం [కం ఎగుర వేయుట 

మాయముచేయుట; చెదరగొట్టుట, 

మోసగించుట, ఖర్చు 

చేయుట; పారదోలుట్క దొంగిలించుట 

₹శళా కం ఒరిస్సా నివానిః;' ఇగ 

ఒరియాభాష 

ఇళ రాం ఒరిస్సా? ణా? 

నిష్క పటి; 

దుబారాఖర్చుః 

చంపుట, 

హే ర్తెం (ఇంటి) గడప, అతి పండు; 

నప్పంసకుడు 

చక్టై కం నకీత్రముః నీరు; పక్షీ 
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ఇళ్ళెక రక్తం చం్టదుడు; తెప్ప; పడవ 

ఇళ్ళ కం చంద్రుడు 

శక, రెం ఆకాశము" 

ఆశారాం ళం గం (నీరు, నూనె 
$e మొ) కార్చుట లేక తిరుగ 

బోయుట 

ఇకిగా రెం మిణుగురుపురుగు, 

TEA ef | qx 
setel: f7 ఎగురునట్టి 
శక్టగొ ర్తొం ఎగురుట 

శశ, రం ఊత ము; ఊత కట్టు 

శరా? గం టం ఊతనిచ్చుట, దన్ను 

పెట్టుట; కా EA ఆగుట; ఎదురు 

దెబ్బతగులుట ఆశ్రయించుట 

శాఖగా? గం [50 ఆధారముపె నిల 
బెటుట 

అ 

శశ. ఇం గా వివహమైనశ్రీ 
పరపురుషనితో లేచిపోవృటః (జ్ఞా 
ఎతె యిన, (శేషమెన 
= థ్ ఈక 

ఆకాష్ ఆగం ఉంపుడుక శె; ఇళ్ల 
శ, ₹ం 0 కప్పుటః భ్యజ్చాణ్యా 
క, ఇం గం పరశ్త్రీని లేపుకు 

పోవుట 

₹గగ, 170 పుట్టిన; వయసువచ్చిన;, 
గాం [ఇం అక్కడ; అలాంటి పరి 

స్థితిలో 

శః (గా ణా అక్కడ, ఆ దిక్కుగా 

శ, గొం అంతః [0 f ఆ వరి 
మాణములోః ఆ మోతాదులో [నము 

ఆగాక కం ఉప ద్రవము కీడు, అపళకు 

రగా ఇ, రాగం కట్లు కు విడి చిన 
పాతదుసులు 

Tr ఖం గూ దిగుట: తగ్గుట; 

అవతరించుట, బనచేయుట, రంగు ' 

పోవుట; ఇ్ల క్యా నది మొ॥ దాటుట 

శక్ర], ఆగం ఉత్తరపుగాలి 
శచీ కాగా దిగుట; పడవకూలి, 

దిగుచోటు; దిగుడుభూమి 

mr ఇం సం నీటిపెతేలుట; 
అంతట కన్చించుట; తెప్లట, పొంగు 

వచ్చుట 

TTT Fo గేం TAT 

జ్ SIT fy 'వెలికిలవడియున 
రర! | ౦ య 

ఇగగా రం ఏటవాలుభూమి; దిగుట, 

తగ్గుదల: దిగెడుచోటు, గుడ్డలు 

విడుచుట: సము(దప్పపాటు, 
శగగరశశగా ఇం మీట్టపల్లములు; లాభ 

నష్టములు, హెచ్చుతగ్గులు 

[07% ళం గం దిరిపుట, నకలు 
చేయుట; వేకచేయుట, గుడ్డలు 

విడుచుట; దిష్టితీయుట:; చెల్లించుట; 

విరుగకొట్టుట 

ఈ రం దిష్టితీయుట, మజిలీ; బస 

చేనెడుచోటు; నదిదాటుట; రేవు 

సుంకము 



TIE 118 CHEE E} 

sa సంనీద్దమగు; సన్నద్ధుడెన 

శా గం (జా శ్యఘముగా; fz 

తొందరచేయునట్టి; వేగముగల వాజి 

తొందర 

లా గం (గం శీఘముగా; వేగముగా 

1, [క్క హడావిడి చేయుసట్టి; 

తొందర చేయునట్టి; ఓర్పు లేని 

శరషరగగు కం తొందర; ఆతురత; 

చక్కంగ ఆలోచింపమి; ఓర్పు లేమి 

శ రగ హడావిడి; కొందర 

పాటు; గ ఇగ తొందర లేకహడా 

విడి చేయునట్టి 

శగా భంగం అటు; ఆవైప్పు ఇళళి 

ser షం to TT 
శాం గిం తహత హా; కుతూహ లము 

శ, క్యా కతూహ లముగల, తహ 

త హలాడునట్టి 

శా, ఈగ, (టియుని కలయికకు 

వ్యాకులపడు నాయిక 

చల (ఇ తీ(వమైన; ఉగ్రమైన; 

- [పదిలమైన 

ఇళ్లాళ? ₹గ[ కుతూహలము తహ 
తహ 

శా. ర్పెం (శేష్టత్వము; అభివృద్ధి; 

బడాయి 

ఆణాలా కర్తం ఒరిస్సా; వవ 1 

శ, [కం రౌొలునబడిన; చెక్కు 
బచీన (వాయబడినః (గుచ్చబడిన, 

బెజ్జముచేయబడీన 

శక్యా, రం కోయిల మధురధ్వని 

ఈజ్ఞా, fఇం (శేషము, గొప్ప 
శశ. రెం లంచము: fn 

శా ర్ణం అంచ గొండి 

ఇగ గొం మిక్కిలి ఎత్తయిన; ఇ్రాళ్ళాగా 

ఆశగ, [గం మిక్కిలి వేడెక్కిన్వ కాచ 
బడిన; కోవముగల$ మిక్కిలి సంతా 

పమునొందిన్య ర్ఞ ఎండబెట్టిన 
మాంసము 

| వళ్ళగా [ణం మిక్కిలి శేష్టమెన, మిక్కిలి 

ప్రధానమైన 

నా, గం గం మిక్కిలి బాగుగా 

TTA? To wr: క్ష ష్షత్వము, మంచి 
శఇః1కీ, గం | తనము | 

SEED రెం ॥ 

గం కం ఉత్త రదిక్కు.; జవాబు; జ్ఞా 

పెనున్నః తరువాతది, En (గ 

తరువాత 

శగఖ!ళ రం భవిష్యత్కాలము 

th, రిం ఆ ౦త్య (క్రియ; 

weqfee 

TAIT Fo బాధ్యతగలవాడు 

రగ, కొం వారసత్వము 

TTT కం బాధ్యతగ లవాడు 

ల కం బాధ్యత: fT 

Ta గం వాధ్యతగల; జివౌబు 
దారిమైన 

గాళ్ రం (పతివాది? కళ్ 
sz, ర్తం పించను; భరణము 
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Cs KUCENkY రెం వారసత్వపు హక్కు; 

ఇంళగ 

Tf. కం వారసుడు; ఇగ 
ఆగ గొం (ప్రత్యుత్తరమీయబడిన 
ఇగారిళా రం వైబట్టః గ్యా _పైనున్నః 

ఉత్తరదిక్కున: ఉతదిశకు సంబం 

ధించిన 

గ ff క్యా మీదుమిక్కిలి; 

నిరంతరము; ఒకొ్కార్యాటిగా; 

(క్రమముగా 

వశ (జ్యా వెలికిలపడియున్న; లోతు 

లేని 

TIT, Fo వేదన; మిక్కిలివేడిమి; 

ఊ(దేకము;ః దుఃఖము 

ar, గ్య ఎతెన; భయంకర మైన; 

విశాలమైన; (ప్రచండమైన; [పదిలమైన 

Tf, జా పరీక్షలో తృతార్థుడెన; 

తెలివిగల; ఉద్దరింపబడిన; “చరి జేరిన 

శ [కం మిక్కిలి ఎ తెన; చార 
కగాళాఖా (శ్వా ఉపేరేసించునట్టి; రేకెత్తిం 

చునటి 
టి 

శా రం పదునుపెట్టుట; (పేరే 

nr అం 6పేరేవణ; (క్రోధము; 
ఊఉ దేకము 

ఆరగ ఇం వదును పెట్టబడిన: (పేరే 

పింఫబడిన 

ఇటా ఆగం ) ఉన్నతి; లేచుట; సంతో 
శ: రం 1న ,సయత్నము 

శా౭ల[-గ కం పృద్ధికయములు 
శల గం లేపునట్టి; మేల్కొలుపు 

నట్టి; ఉద్ధరించునట్టి 

శాల[ కొం వైకిలేపుట, మేల్కొాలు 

ప్పట; ఉద్ధరించుట 

శల, జ్య లేచిన; వృద్ధిజెందిన; ఉద్ద 

రింపబడిన; పుట్టిన 

ఇ, ₹f[ం పుట్టుక; ఉత్చాదనము;ః 

సృష్టి; వంట [(పంటు 

ఇలానా fజ్య జన్మించిన; పుట్టిన; పండిన 

TU, Yo కలువ; కాగ 

శా కం దేశోవదవము; కీడు, అవ 

శకునము; తుంటరితనము 
చాశగే[ రం ఉపద్రవము చేయువాడ్యు 

బాధకుడు, తుంటరి 

చ, ర్హ్వ పుట్టించువాడు; (పంట 

మొ॥) పండించువాడు; తయారు 

చేయువాడు 

₹T, రం పుట్టించుట; (పంట మొ) 

పండించుట, తయారుచేయుట 

fe. (కా పండింపబడిన (పంట 

మొ); తయారుచేయబడిన, పుట్టింప 

బడిన 

హా కళా రం పీడించువాడు 

చా[అగః రం వీడించుట: శ్లార్షాణ్గా? 
గగ, [7 వీడింపబడిన 

ఇల, గొ నిర్ణ త్య ముగల 
వ రిం ఓక అర్థాలంకారము; 

నిర్హత్యముః ఊహ 
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ఆస్తి? గజా వికనీంచినవ సంతనించిన తల్మకిందులు చేయుట; ధ్వంసము 

శః రెం ఒడి; మధ్యభాగము; శిఖ చేయు; తారుమారుచేయుట; 

రము; పైభాగము;ః తొడ; (కా ఉకత్నా 

హములేన్ని వీరకి జెందిన 

శ₹గొం క్పం సెలయేరు: ఊట 

శగాణి, కం వదలుట; సమా ప్తి, దానము; 

సాధారణ స్యూతము; 

విచ్చలవిడిగా విడుచుట 

ఇకక రం వదలివేయట; దానముః 

ఉద్యోగ మునుండి తీసి వేయుట 

చంక [0 విడువబడిన; దానమియ్య 

బడిన, 'ఉద్యోగమునుండి తీసివేయ 

బడిన 

శరా రం పండుగ, ఆనందము, శుభ 

కార్యము; ఉత్సవము 

శధాగకు రాం సంతోషము; ధైర్యము; 

(పయత్నము; పట్టుదల; సౌఖ్యము; 

కోరిక, శకి 

అర్బించుట; 

శనగ,  f7ం సంతోషముతోనిండిన; 

ఇ, |) ధై ర్యముగలః గ 

త్నించెడు 

ఇన్వాగ, [4 తహతహలా నట్టి! 

మిక్కిలి కో రికగల, ఇష్టమైన "వని 

యందు (వయత్నించువాడు 

శార్చాగా ఆగం తహతహపవపడుట; 
కుతూహలము, చింత, (పేమ 

ఇళళగ? అం ఈం తడబడుట; ఊగుట; 

తూలుటివ కారుమారగుట; నీటిలోతు 

తక్కువగానుంపసటిః: శా 

పడ (తోయుట 

ఇఆళాళ-ర్పళళ్ళా రృం తారుమారు; అశాంతి, 

గందరగోళము (ళా అన్య వస్థిత మైన 

శ, గం తక్కు న లోతుగల, 
తకు,.వ ఎతుగ రవ్మన ఎక్యుగల 

కళళ గొం కం రెళ్ళక 
3, రుం సజ్జనుడు; వృరాంతము!: 

సంగతి కా సండ్లురాని (లేగదూడ) 

శక, ర్భొం నీరు; కళ్ళు  [తిలాంజలి 

ఇ₹షభ-౫్భ౫ ₹f[ం పితృతర్శణము, 

ఇఇకొకళి రం జలోదర రోగము 

శళగశ రెం వాంతి (తప్పు ఉమ్మి; 

.మనోభావము; పొంగు; పెద్దధ్వని 

లేక కేక 

san. గ₹ంగ్గం. వెళ్ళరు టి 

(ప్రేరేషించుట; ఖా [కం (కేపుట 
న భి ణా "వె శ్ల Ut క్కు న ట్ర, 

(కేపునట్టి 

gq: fa పొడవైన; ఎత యిన, 

శ, భయంకరమైన; విశాలమైన; 

మిక్కిలి వృద్దిణెందిన;  పైకిలేన 
యున్న; (ప్రచండ మైన, (ప్రబలమైన 

ఇళ (గా రం హెలికాప్టర్ 
ఇభలగగ పం కొం. పల్లడియగుట। 

కన్చించుట 

smal, To [గం ఎల్లడిచయుట, 

తెరచుట 
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శాషళ్ళా రం సము్యద్రముః మేమము | శాలల! ఇ, గొం తటన్లుడెన; ఆన క్తిలేని; 

నీటికుండ ఏ పక్షమునకుజెందని రృ తటస్థుడు 

రం సాహిత్యవేత్తలు; కళా | గ ఇం తాటస్ట్య ము; 
కారులు; శ ca శకం 

శెకలా ర్తం ఉదయించుట; పుట్టుక 

3: కం శం ఉదయించుట 

శౌ, కం సొట్టః రోగవి శేషము 

₹భళళా (శా పొట్టకు సంబంధించిన 

నాకెచ, {క్యా పెద్దబొ జ్ఞిగల 

శశ. స్యా “శ్రేష్షమెన; దయగల, 

ఎతెనః ప్రియమైన రెం వేదమందలీ 

ఊర్జ్వన్యరము, దానము 

₹ఇ?ళ్ల రం ఉద్యానముః తోట; ౫77 

శకం షం దయగల: గొప్పయెన; 
దానళీలుడై న —- 

rf, గొం గొప్ప బుద్ధిగ లః 
కజొదార్యముగ ల 

a, 1₹0 నిష్కపటమైన, 
జొదార్యముగల 

ఇళగగం రాగం దాతృత్వము 
సాధుత్వము; గొప్ప బుద్ది; జొదార్యము 

ఇభగనుగె (ఇ ఉదారబుద్ధిగ ల 
షా క్షం తటస్థముగానుండుటః 

దుఃఖము, సన్యాసము (జ్ఞా తటస్లుడు; 

దుఃఖమునొందిన, చేనియందునూ 

"ఆన కి లేనివాడు 

ఇగ ర్తెం సన్యాస్కి ఈగ దుఃఖము; 

fz తటస్థముగానున్న, ఆస క్రి 

లేని 

ఆస క్రిలేమి; దుఃఖము 

చక రం కథనము, దృష్టాంతము; 

ఒర్ ఆర్జాలంకారము 

శక [ఇం ఉదా హరిం 

చెప్పబడిన 

f= (క్యా ఉదయించిన, 

చెప్పబడిన, పెకి లేచిన 

ఆగగళాగా? ఆగం యువతి 

ఇభిళ్ళి ఆగం ఉత్తరపుదిక్కు, 

sax fear 

ఆభఖిళాగా [ఇం ఉత్తరదిక్కున నున్న; 

ఉత రదిక్కుుకు జెందిన | 

శభ కా ఉత్తరదిక్కుననున్న ; 
ఉత్తర దేశనివానియైన ర్య శరావతీ 

నదికి వాయవ్యదిక్కుననున్న దేశము 

పవబడిన; 

పుట్టిన; 

ఆశల ౯౮ ఉదయించుచున్న; 
పైకి లేచుచున్న 

ఇౌళ్షెగ, క్తం తిరస్కారము, ఉల్లం ఘనము; 

విముఖుడగుట 

card రెం [పకాశము; వృద్ది; శోభ; 

f7 వెలువడిన; దేదీహ్యమాన మైన 

ఇభగం fఇం అలుగునిచ్చునట్టి 
శ, రం కం ఆభ 
శా, కొం క క్యాదడిన; ఉదయించిన, 

"వెలుపలికి వచ్చినః పోయిన; 

ఉత్పన్నమైన 
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శక, కం వాంతి; పుట్టుక, నదిప్పట్టు 

చోటు; వెలువడుట; వైకిలేచుట: 

మొలక 

శళగాగా కొం ఉదయించుట, వెలువడుట 

శ కొం వాంతి; (తేపు; ఉమ్మి: 

పొంగు; మనోభావము; పెద్దధ్వని; 

పెద్ధ కేక 

ఇఇ, ఇం రహస్యము వెల్లడిచేయ 

వాడు; పెకిలాగువాడు, తెరచువాడ్యు 

అర౦భించువాడు; (ప్రారంభోత్సవము 
జరప్పవాడు 

ఇల రాం రహస్యము వెల్లడి 

చేయుట; 'తెరచుట్క డసెకిలాగుట; 
ప్రారంభోత్సవము 

శ గం (ప్రారంభింపబడినః 
“పైకిలాగదిడిన; వెల్లడిచేయబడిన; 

'తెరువబడిన 

₹, [a అరచి చెప్పుట, 

ఇళళికాగ్గా ) చాటింపు; వదంతి 
శశ షం బిగ్గరగా చెప్పబడిన; 

చాటింస బడిన 

ఇకక [ఇ (పచండమైనః భీతిలేని; 

ఇతరులకు లొంగనివాడు 

శల, ఆగం గర్వము; పొగరుబోతు 
తనము 

శకః, f7ం భయంకరుడు; విరంకుకుడు; 
(ప్రచండమైన; గర్యముగల 

fem ఇ బాధింవబలడిన; చెప్పబడిన; 

పుట్టిన; ఉదయించిన, అతిశయమైన; 

గర్వించిన; కఠిన మైన; వెకిఎత బడిన; 

సంనిద్ధముగానున్న; పాటు పడు నట్టి; 
యత్నించిన 

ఇగ్షాంం, క్యా చూపబడిన; ఉద్దేశింపబడిన; 

కోరబడిన 

ఇళ గం (పకాళశింవ జేయునట్టి; 

పురికొల్పునది; (పేరేవక మైన 

ఇఆళాగా క్తొం (పేరేషించుట;, కొల్చుట; 

ఊత్తేజిపర చుపదార్థము 

శభ! గం రేవబడిన; (వ్రకాళింప 
జేయబడిన; జ్వలింపజేయబడిన 

శ, f వెలిగిన; ఉత్తేజిత మైన; 

(పేరేపింపబడిన 

ఇభి[గా ఇం పేరేపణ; వెలుగు 

శక, గం ౮(పేరేవింపెదగిన; వెలిగింప 
దగిన 

శకః, రం అభిలాష; అభి పాయము; 

నిశ్చయము; దృష్టాంత ము / 

భా రం లక్ష్యము; ఆశయము; విశే 

వ్యము; {క్యా తలంపబడిన 

ఆశగ) గం గర్వముగల; మూర్జడ్రైన; 

దుడుకుతనముగల [ పెద్దదో 
ఆశగ ఆగ్గిం గర్వము; మూర్ధత్వము; 
ఆశగ? క్తం మీది కెత్తుట; ఉద్ధరింప 

బడుట; మోక్షము; (కక్కిన పదార్థము; 

ఒక (గంథమునుండి యె త్తి (వాయ 

బడిన భాగము? Quotation 

ఇళ], ₹ సకం ఉద్గరించుట; శా గ 
తవ్పించుకొనుట; లేకుండాచేసుకొ నుట 
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ఈశా ర్తం కాపాడుట; శై కెత్తుటి; ముకి; 

అభ్యుదయము; వడ్డీ లేనియప్పు 

శశ, ర్తం ఉద్దరించువాడు 

TIT, గం fo ఉద్దరించుట; విడి 

వించుట 

శం [ఇళ రం ఆ రువు అమ్మకము; 

.. Credit Sale 

శేళళళా 0 ఒక (గంథమునుండి యె త్తి 

(వ్రాయబడిన; Quoted: పెకెత్త 

బడిన; వేరుచేయబడిన; నిర్మూలింస 

బడినః [కఠ్క్శాబడిన 

CEC గా మేల్కొనిన; విక సించిన; 

మేల్కౌాల్చ్పబడిన; బ్గా నోదయ 

మెన 

శాన ర్ం స్వల్పజ్ఞాన ము; మేలుకోలు 

ఆక్షషా[ళకా ర్వం ఉద్దీపక మైన; మేలు 

కొలుపునట్టి 

qd, రం (పబోధ ము; ఉ త్తేజిపరు 

చుట; మేల్కొల్చుట 

శక [షం ఉత్తేజవరుపదగిన; 

మేల్కొాల్పదగిన; బోధింపదగిన 

sf, జ్ఞ టోధింవబడిన; 

మేలొల్పబడిన 

శశ గం మిక్కిలి గొప్పయైన; 

(శేస్టమైన 
శకశ, రం పుట్టుక వృద్ధి 
ఇక్షు రం పుట్టుక; కల్పన, ఉదారి బుద్ధి 

aI! శం ఉత్ప తీ; పుట్టుక; 

కల్పన 

శా, గం వ్యక్తమైన; కాంతిగల; 
ఉగ వరువబదినః (పకాశింపజేయ 

tp భూమిని ఛేడించుకుని 

శాశ[ ఇ పుట్టు చెట్లు మొ 

7, f్ఞం వ్య క్రమైన; పుట్టిన; గోచ 

"రమైన 

ఇ, గం ,ధాంకజెందిన; గుండ 

ముగా తిరిగెడు; దారితప్పిన; విహ్వ 
లుడు; ఉన్మత్తుడు; చకితుడై న 

శు, గం సంనిద్దముగా నున్న; యత్నిం 

చిన; ఎ త్తబడినః పరిశ్రమించు 

నట్ట 
శాల, రం (సయత్నమ్ము 

పట్టుదల 

ఇళఖ గం (పయత్నించునట్టి, పాటు 
పెడునట్టి 

ఇళ1గౌ రం వెడలుట; తోట; ఉద్యాన 

వనము 

శల రం కోటు ఇగ? 
JadTaqtT, తోటమాలి; వ గ 
క 7 కం wt 

శశ, రెం ట్రతసమా పి 
TAIT రం (ప్రయత్నము; కార్యము; 

(శ్రమము; చేతిపని మొ, వ్యాపారము 

వృ త్రి 

sadn ఇష, క్తం వృ త్తిసనులు; పోరి 

గ్రమలు 

sama కొం పారిశ్రామికపే త్ర 

షరిక్రోను; 
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శల, శం వృత్తివనులు నేర్చు 
సంస్క కాౌరానాౌ 

వ షు 

sat, గం ఇం TT 
శ, రం పారిశామికాభివృద్ధి; 

Industrialisation 

a, రం (పకాశముః కాంతి 

I, రెం (ప్రకౌశించుట 

ఈశా. గం విజృంభించిన 
షో రం అతిశయము; విజ్యృంభణము 

శక రం చంప్పట; పార్యదోలుట, 

ధ్వంసముచేయుట 

ఆకగగళు fz వెడలగొట్టదిడిన; చంప 

బడిన 

గ, గం చింతగల; భయవిడిన;, 

కలత జెందిన; దుఃఖమునొందిన 

fea, ₹[, కలవరము; ఆధై 
ర్యము; నిరాశ; దుుఖము 

ఇళళి రం నిర్నీమి త్తముగా పుట్టిన 

దిగులు: భయము, చింత; ఆవేశము; 

తత్తరపాటు; వ్యాకులత; చి త్రచాం 

చల్యము 

శాఖా, 1 చి తచాంచల్యము కలుగ 

జేయునటి; ఉద్విగ్నుపరచునటి జేయునట్టిః ఉద్విగ్నవరచువట్టి 
ఇజ్లెగా కం కంపనము; జ్ఞారాగ్గా 
శభ ఇం గట్టుదాటి (ప్రవహీంచునది; 

\ 

హదుమీరునటి; ఆధిక ముః కం పొంగి 
ణు వి! 

పొరలుట; చిందుట 
న్ 4 కరగ రెం పొంగిపొద్దటః గట్టుదాటి 

(పవహించుట 

ఇపగాగా గం కదలిక; పొంగి పొర్షిన 

ఆళకగాం ఇం [ణం ధ్వంసమగుట్క 
పెల్లగిలుట; వేరగుట; చెల్లా 

చెదరగుట 

ఇళ్ళగ్శా గ అల్లరి; గోల; ఉత్పాత మూ, 

కొట్లాట 

TI గం fo 
ఆవెపు 

ఇళాం క్తొం ఉద్దరించుట; అరువు; అప్పు 

ఇషిళగ)ా ఇం గం. కుట్టువిష్పుట ఒలు 

చుట; వేరుచేయుట; పెల్లగించుట 

ఇభెక్టి-ళ్ళెగా శాగిం దీర్జాలోచనః 
కలవరము; చిక్కు; చింత 

ఆగ్ష్షళ, ఇం పందొమ్మిది; రం 19 
సంఖ్య 

శగాగా ఆగం కౌళ్ళుకట్టత్రాడు. 
Ti కం ఇం కౌళ్ళుకట్టతాడు 

విగించుట 

శా [గం నలుబై తొమ్మిది; ర 48 
సంఖ్య + 

₹గ౫గిగా, గం ఇరువదితొమ్మిదిః ర్వ 
29 సంఖ్య 

sma, 1 
మనసన్కుడెన 

శన, రం చిత్తవ్యిభమముః శాగకా 
శగగగా ర్తం అంచనాః పరిమాణము; 

తూకముః కొలత (జ్ఞా సమానమైన; 

తగిన 

శాశా్ళణ [ఇం మౌన ముగానున్న 

అటు; అక్కడ; 

కలతజేందిన;ు అన్య 
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T₹ITHIT To (జ్యా పెకలించు ట 

నాశముచేయుట 

ఇగ, క్యూ గక వంగుట్వ వెనఐడుట, 
నలువైపుల వ్యాపించుట 

శా, గం ఏబదితొమ్మిది; రం 5కి 

సంఖ్య 

69 సంఖ్య 

శ, గొం సమానమైన; పోలికగల 

శ, ఇం డెబ్బది తొమ్మిది; ర్హా, 
79 సంఖ్య 

శాళే!ఇ1, (ఇ కునికిపాటువ డుచున్న 

శ గం ఎత్తిన; శ్రేష్టమైన; 

సమృద్ధమైన = 
శ, శాం ఉచ్చస్థితి; సమృద్ధి; ఎత్తు 

కళషగా కర్తం వెకెత్తుటః ఉన్నత స్థితి 

ఇఇ, [ఇం పెకెత్తునట్టి; పెంపొందిం 

చునటి; ఉత్సాహపరుచునటి 
ల అ 

శ. గం డెబ్బది తొమ్మిది; ర్వ 
79 సంఖ్య 

శా గొం పందొమ్మిది; ర 19 

సంఖ్య 

TT: గం మత్తెక్కిన; ఫిచ్చివాడు 

శాగ కొం పిచ్చి; మత్తు, పిచ్చివాడు 

శాగగా ) గం అన్యమనస్కూడు; 
బాబాగా 1 కలతజెందన 

ఇగ్యాళా కొం పిచ్చ; మత్తు; గాఢానురాగము 

శాన, ళం సిచ్చె క్రించునది; 

మ తెక్కించునది; రం ఉమ్మెత్త 

శ రం విచ్చె త్తించుటః 

మ త్తెక్కించుటు మన్యథుని పంచ 

వాణములలో నొకటి 

శాగాళ, గం సిచ్చివాడు; ఇన్నాళ్ళ 

శానఇగా కం కన్నులు. తెరచుట; 

వికనీంచుట 

s=dHrear, గం ft తెర చ్తు ట్ 

వికనింప జేయుట [వికనించిన 

నాగ, గం  తెరువబడి యున్న; 

శాశ్గిఇగా గా బంధనరహితుడై న; 

విడుదలచేయదిడిన 

శా: నాం విడుదల; మినహాయింప్ప 

శః గం కోర్ష్వమఖము లేక 
చూపుగల సన్నదుడగు. 

ఠా తి 

కుతూహలముగల 

శగ్షాణణ గం ధ్వంసము చేయునట్టి 

శానా -ర్షం కూకటివేళ్ళతో 
సెలగించుట; నాళము జేయుట; 

రద్దుచేయుట 

mf, గం నాశమచేయబడిన, 

పెల్లి గించబడిన; రద్దయిన 

ఇనా ర్ం 

కళు తెరచుట; వికానము; దీసి 

శః, ర్ం విమోచనము; కట్టువిప్పుటః 

మినహాయింప్ప 

mg. fh 
సమానత్వము 

స్వల్ప(సకాశము, 

పోటీ; పోలీ క; 
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శ, ఆం ఆకారముఃసమానత్వము 
₹ రం సాధనము; పనిముట్టు; 

అలంకరణ సాను(గిః సామ(గి 

శ కం మేలు సహాయము; 

లాభము 

శరా షా మేలులేక సహాయము 

చేయున ట్టి; లాభదాయక మైన; 

అనుకూలమైన 

శ, గిం మేలు సహాయము 
శ. ఇం లాభదాయకమైన; 

మేలుచే యునట్టి. 

శాఖ, కం జర్లు 
ఇరా fశ్య కృతజ్ఞుడ్యు లాభించినః 

ఉపకరింవబడిన 

ఇకను Tre మేలు; 1కి 

శాస్తం [ఇ ఉపకారి; సహాయపడునట్టి 

కాళిగా రృం పారంభము; ఉపో ద్దాతమ్యు 

సన్నాహము 

ఇగగష్యూ, రం (ప్రారంభించుట, (వైద్య) 

+ బికిత్స 
sma Ho 

భూమిక 

mi. గం (పారంథింవబిడిన 

" ఇరా కొం వృద్ధి (పోగు 
aq, కొం సేవచేయట; ఛికిత్స 

చేయుట 

గ గ్య వేవచేయబడిన; చికిత్స 

చేయబడిన; వేవింపబడిన 

గాగ ఆగం నేవః చికిత్స 

విషయనూచిక; 

శగశా?ళ, కిం "నేవ; చికిత్స; వాడుక, 

లంచము; పూజానుషస్టానము; (ప్రార్థన; 

పూజావిధానము; అభ్యాసము 

శ, 7) [50 చికిత్స చేయువాడు; 
శ. | నేవించువాడు 

శ, గం నేనింపదగినః చికిత్స 

చేయదగిన 

ఇగో, గం పంట ఉత్ప త్తి కల్పన; 
కల్పిత విషయము; ఆయత్న పూర్వక 

ముగా పొడు పాట 

ఇగ, 0 గం మొల కెత్తుట; పుట్టుట; 
పండుట 

శాక గొం సారవంతమైన; ఇ్యాళ్లిళా 

ఇగ ఇ-గగ కం భూసారము; శాఖగా 
శ, గం సండింపదిడివ; సంభ 

వించిన 

శరా శం కం ప౦డించుట; 

పుట్టించుట 

శ గొం పండిన: పుట్టిన 

శ, శగిం సహజమైన (జి 

mr. గం సహజమైన (ఫతిభచే 

_ తెలిసీకొనబడిన 

శః, రం దెబ్బగుర్తు లేక మచ్చ! 

నలుగు 

ఆశగా ఇం గం గుర్తు లేక మచ్చ 
వడుట; పొక్కుట్వ పెల్లగిలుట 

₹7[7 క్యా ఈం పెల్తగించుట; నలుగు 

"పెట్టుట లేక 'పెట్టించుట; పెల్లగింవ 

జేయుట 
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m7, గం జ్యా లేపుటః తొలగిం 

చుట; భూతాదుల పారవోలుట 

శక, ఇం కం గుప్త లేక మచ్చ 
పడుట; పెల్లగిలుట 

శాగాఇT, ఆగం కొండలోయ; 

సమీప భూమి 

చార? కొం కొరుకురోగము; వేడి 

వా షా కొరుకురోగముగల 

Syphilitic 

శా, జ్యా ఉవడేశింపబడిన; దీక్ష 
“ పొందిన; నిర్దేశింపబడిన 

చరక, రం గురుమంత్రము; హితవచ 
నముః నలహో 

శాగకెన్షక రం ఉపదేశించువాడు; సలహా 
యిచ్చువాడు 

Tr గా 
హితబోధ చేయునట్టి 

శారాషాశా [షం ఉవదేశింపదగిన, బోధింప 

దగిన * 

Te, రం షం శాం 

శారాక్లజ రం కీడు; బాధ; కాగా 

శారా. గం దుండగీడు; కీడు చేయునట్టి 

ఇళ శగిం మోసము 
శార్న రక్తం తలగడ; (పేమ; ఆధారము 
ఇళగగా కర్తం బిరుదు; మారు పేరుః ఉరపు 

కాగా, ర్తెం ఉపనిబంధనక ఆయా 

నగరము లేక. సంఘమువారు గాని 

చేనుకొను చట్టము; Bye law 

If రం ,టె ఎలక్షన్ 

సర్వత 

జ్ఞానటోధక మైన; 

sn a 

sf, గం వలనహో 
Colonist 

₹గ[గషెగా రం వలస; Colony 
చలు రం సర్వనత్రాక్యపతివ త్తి; 

Dominion Status 

ఇఇ గం వడుగైనవాడు; దగ్గరకు 

తేబడిన వాడు 

₹71, రం నవల, A Novel 

smart, ర్త నవలాకారుడు శ్ర 

Novelist 

ఆరగ రెం రంపమగడు, (సియుడు 
sf TI దృష్టాంతము; పుట్టుక; 

కారణము; సంబంధము; నిరూపిం 

చుట అంతము; కొచిత్యము 

శా, (జ్ఞా అనుభవింపబడిన, 

ఎంగిలిచేయ దిడిన; ఉపయోగింపబడిన 

నాశ రాగం సుథానుభవముః విని 

యోగించుట; సంభోగము 
ఈగ ౫, గొం ఆనుభవింపదగిన 

Tn. రం నుఖమభవించువాడు; 

వినియోగదారుడు 

smi, ర సుఖమనుభవించుట; వినియో 

గించుట్క వ్యవహారము; సంభోగము; 

ఆస్వాదించుట 

CEEINID రెం కొం ఇగ! 

శరా, కొం అనుభవింపదగిన; ర్య 

భోగ్యపుపస్తువు 

శగగా లం ఓక అర్థాలంకార ము; 

పోలిక 

యినవాడు; 
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శగాగా కొం దేనితో పోల్పదగునో యది 

శా గం పోల్చదగినది (ముఖము 

మొ)॥ రం పోల్చబడిన వస్తువు 

కాగా గణ సరియైన; తగిన; 
అర్హమైన 

కాగా ళం అర్హత [యోగ్యత 

శ. వయోగముః లాభము; 

fan, చం. ఉపయోగవడుట; 
లాభదాయకము 

కాగాక కం (ఫయోజనవాదము 
[స్వభావ నిద్దముగ యిదిఆంగ్లేయుల, 

ఠి గో 

వాదము దీనిని (పవచించినది జరె 

మీచెంతమ్ (1748-1882) అను 
(బిటిష్ వేదాంతి వీలు న్న౦త 

ఎక్కువమందికి వీలున్నంత ఎక్కువ 

సౌఖ్యము సమకూర్చుట దీనిప్రము 
ఖోద్దేశ్యము 

Trad, ఇం (ప్రయోజినవాది 
వగ, గా లాభదాయక మెన; 

ఉషయోగపడునట్టి ల 

ఇగ కం దుప్పటీ: ఖా గక 
పెల్లగిలుట 

శ. గం గొం పిమ్మట: 77 
MT ఆగం వగ; పోటీ, (పతిస్పర్ధ 

ఆరగ, ₹ంగొం చెకి వచ్చుట; 
ఎదుటికివచ్చుట; జ్ఞా కా లేప్పట; 

(ప్రకటించుట 

CERES గా (శేష్టమైనః fo fo 
మీద; వైన 

ఇగ కం గుం మీద: పైన: కాగా 

ఆల, [70 పైనున్న; మీదనున్న 
శశ గిం చిన్నవిడక, వా 
₹₹-3₹1, శం పొటీ వగ 
శ, గం వైన పేర్కొనబడిన 

Tmt గం ఇం TIT 
శగళ్ళా ర్తం రత్నము; వడిగల్లు; రాయి, 

మేఘము 

శణతణ కం 
ఉద్దేశ్యము 

శాఖా, ౧ భావించునట్టి; ఊహించు 

నట్టి, చూచునట్టి: కనుగొనునట్టి 

శా. 60 సూచించుట; గు రు; 

చూచుట, ఒకదాని నుద్దేశించి చెప్పినది 

mf, fం చూడబడిన; కనుకొన 

బడిన; ఊశిహింప 

బడిన; ఉద్దేశింవబడిన; కూడుకొన్నది 

శక, రం ఉద్దేశ్యము, సంకేతము; 

లక్ష్యము; (జా చూడదగిన; ఊహింప 
దగిన; గుర్తుచేయదగిన 

sa 7, eo 
సందగ్భ మున 

శాగలాళు శా లభించిన; తెలినిన 

ef, ₹ాగం (పొ; బుద్ది తెలివి 

₹I రం పిడక; TIT 
శాలగ ఇం చిన్నవిడక; శారా 

TI: కం వ ను వుయొక్క 

పెభాగముః పైపార 

శభ, క్తెం తోట ఉద్యానవనము 

లక్ష్యము; సంకేతము; 

సూచింపబిడిన; 

సరు గ్గా; 
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ఆగళర్కే Fo ఉపవాసము; పస్తు; ఒక 

(వత విశేషము 

రాగా ) గా ఉపవాస ముచేయు 
sara, కమి, పస్తులుండువాడు 

qfafer భగం ఉపనిబంధన; ౨36-12౪ 

suf, [కా కూర్చుండిన 

శారా, ర్త ఉపనయనము; జందిము 

ఇళ, ర్తం వేదతుల్యములగు 

ఆయుర్వేదము ధనుర్వేదము; 
గాంధర్వము; స్థాపత్య వేదములను 

నాల్లు వేదములు 

sm. శం ఇం దియని గహము; 

._ ఉపళాంతీ; చికిత్స; నడలించుట 

వగ, క్వం నివారణ, ఇంద్రియ 

నిగ్రహము; శాంతి 

qf, గాం శాంతించిన 

పరగణా కం సమాప్తి; రచన లేక 
(గంథ మనందలి ముగింపు భాగము 

శ. ర ధాతువునకు ముందు వచ్చు 

అవ్యయము: దుశ్శకున ము ; ఉత్నాత ము; 

దయ్యమువట్టుట 

అ ళా అ్యపధానమైనః ర్య 
త్యాగము; ఉప్మదవము; _గహణము 

శ రం ఆతాతము; ఇక? 

శf గం హాజరైన [ఉనికి 
శల, అగ, సమక్షము; హాజరు; 

sigh 70 ఎగతాళిచేయబడిన; 

పరిహాసముతోకూడియున్న; ర్తం ఎగతా 

శితో కూడిన నవ్వు 

9 

CEE కాసుక్య నై వేద్యము 

TT, కం ఎగతాళి వెక్కిరింపు 

శాళ్షిగఖ,. కాం ఎగతాళిచేయువాొడు; 
వెక్కిరించువాడు 

smi, గం ఎగతాళిచేయదగిన 

lg fo ఉంచబడిన; కూడియున్న 

ఇ₹గగళా రం పురాణగాథ; చిన్నకథః 

వృత్తాంతము “ ' 

తొలగించుట; sured (ళం ళా 

ధ్వంసము EAT, పెల్లగించుట; 

చేయుట 

శరాగభగా స్వీకారము; పచ్చుకొనుట; 

ఉపాదానము 

సెగ గం (ేష్టమైన; (గహింపదగిన 

rf. శగిం బిరుదు; "పేరు; కపటము; 

ధర్మచింతః ఉపద్రవము 
ఇళ గ ఉస[ద్రవముచేయువాడు; 

మోసగాడు 
చకా రక్తం గురువు; వేదము 

నేర్చువాడు; ఒక (బ్రాహ్మణ తెగకు 

గల విరుదు 

AIA శాం చదువు చెవ్వు త్రీ! 
areq faa 
TA, శరం గురుపత్ని 
red, ₹గిం. గురుపత్ని: చదువు 

చెప్పు త్రీ 

కళ్ళి కొం చెప్పులు; నగ 

శల, కర్తం, సాధనము; యత్నము; 

ఉపాయము 
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ఈష కం కానుక ఇకా 

mt కొ సంపాదించుట; పొందుట 

ఈసా?) గొంంస౦పాదింవబడిన; 

ఫోగుచేయబడిన 

sme, |. ఎత్తిపొడుపు; 

CIEE దూషణ 

శంఖ, ఉం ఆరాధించునట్టి రం 

భక్వు డు 

TI: ₹f[ం భక్తి, పూజు; ఇ క 
పూజించుట; ఉపానించుట 

నార్ష[శ[. (క గం భక్కుడుః ఉపానీంచు 

వ్య క్తి 

TI. గం పూజింపదగిన 

చగా[ రం ఫలాహారము, ఇశ్ర్యాగా 
శకిణాళ, జం తిరస్కరి ౦చునట్టి; 

నిర్హ క్ష్యముగల 

శర్మ, రెం ఏవగింప్ప: తిరసా్క్కారము 

ఇభ, గం తిరస్కూరింపదగిన 

ఇళ ఈం తిరస్కారము; విర క్తిః 
నిర్గ క్యము 

వు fr శిరస్యరింపబడిన: 

- నిర్లక్ష్యము చేయబడిన 

చౌషాజ ఇం తిర స్మంరింపదగిన 

ఇళ్లు ఇం అయ్యో అబ్బా, ధగా 
నిట్లూర్చ్ను; దుఃఖము 

నకల, |) ఇం గా (పాలు మొ॥) 

EID పొంగుట; తెర్లుట 

కరగ, కం పొంగు శ్రాఇ[ఖా 
కొక ఇం కొం వాంతి అగుట - 

చాషాక[క్లే, ఆగం వాంతి, క్ల 

శర, ర్తొం నలుగుపిండి; 'తెలము 

శాల ఇం కం దేహమునకు 
నలుగు పెట్టుట 

చణ ఇ కం విను'గుజెందుట; 
ఆంకురించుట; సెకిపొంగుట లేక 

ఉబ్బుట 

శ ఇం fH ఉద్ధరింపబడుట; 

మీగిలియుండుట 

Ta గం ఉద్దరింపబడిన 

శ: *ం కం. తెర్దుటః పొంగుట 

శనగ. కం పాత్రలు తోముకొబ్బరి 
పీచు మొ, 

₹T. ఇం [0 కుట్ళుట క్యా గా 

పాాతలు తోముట 

₹షక్షగా కొం చేతాడు 

ఇ₹ఇగ్షైగ? గం గం చేతక త్తివట్టుట; 

పీరు బయటికి తోడుట, దున్నుట; 

ఇం [$ం పైకిపొంగుట, స్పష్టమగుట, 

జం పాదరక్షలు లేని (పాచి 

మలు) 

mt. లగ్గం తాడు; ఇల్లి 
శళ్ళగా రాగం వాంతి; వరన 

₹ష్యాగ? ₹ం గం వినుగుపుట్టించుట; 

f పాదరక్షలు లేని (పాదములు) 

శ గం రక్షణ; విడుదల 

Ta? ఇం (ళ్లం రతీ ంచుటః 

విడిపించుట 

ఇషాలా కం ఆవేశము; పొంగు 
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Te: To fo 
ఆవేశవరచుట 

ఇఇ ₹ ఆనలింత, శ్లో! 

శ? ఇ గం వెగటుగా 
కష, 1 నుండుట; వినుగువుట్టించుట 

ఖం [కం విసుగెత్తుట 
ఇష గా పాదరక్షలులేని 

(పాదములు) [రకీంచుట 

౫ ₹ంగోం విడిపించుట; 

THEA, కం కం కం TATA 
AT, ఇం [కం సెంపొం దుటః 

సొటమరించుట్య. యొవనము 

పొందుట; వెల్లడియగుట; వాచుట; 

పుట్టుట! తొలగుట; ఆవు; గేదె మొ॥ 

ఎదగుట 

Tt గం పెకిలేచిన; పొంగిన 

చౌక క్తం పైకి లేచుట; సింపొందుట 

౩౫ రం వాపు, పొటమరింపు; వృద్ధి 

TIT ₹ం fo రెచ్చ గొట్టుట; 

_పేరేవించుట; పెకెత్తుట; సెంపొం 

దించుట 

శ ₹f[ం ఉల్లాసము; పొంగు; 

ఖా?గ్గా? = పొంగిపోవుట 

Tr అం fo ఇం THIN 
Tr 70 గిం ఉల్లాసవడుట; 

పొంగుట; ఆవేశఫడుట 

TTT, అం fo ఉలిక్కి పడుట; 

జ్మాగత్త పడుట; గ ట్టి గానొ క్కి 

పట్టుటకు దేనిమీదికై నా దూకుట 

మరగకాచుట; iz, గం ముట్టడి; వృద్ది; వెల్లువ 

Tag, ₹ం గం పొంగిపొరలుట; 

ఆవేశపడుట 

రాగక[ఇ రం కం ఆగాక 
శల [ఇం (తేన్టమైన; ౫27. 
Tra, ₹ం గం అ వేశవపడుట; 

మదించుట; [ఇ మత్తెక్కిన 

శాగా₹. శాగిం వయస్సు; ఆయువు; శ్రా? 

TH: రం ధనవంతులు; ఎరు[పతిష్ట 

శనగ, |! లుగలవారు; నాయకులు 

Md ఇ శరం 

శా, ఇం ఉక్క వేడి 

చెTకః రం ఉత్సాహము; ఆనందము 

శ? ఇం 0 పొంగిపొరలుట; 

ఆవేశవడుట శా (క్లా పొంగించుట; 

ఉల్లాసపరచుట; ఆవేశపరచుట 

ఇళ్ళిగగ్భా 0 గం తరచుగా ఇ 

శా [గం సమస్త (ప్రజిలకు సం. 

Public 

Tun: చా క మెలియ పెట్టుట; 

qdea 
శశిక ఇ: గం మెలిపడిన; పురి పెట్టదిడిన; 

కనబడిన 

THEI ఇం గం 
Tear 

ఆగ ఆగం గోష్టత్వముః ఇలాగ 

మెలియ పెట్టుట; 

శాఖా గం (ేన్టమైను శల 
శ రాగం నొప్పీ: గక '. 



కాగ 132 శా 

. శాళిళ (రాగం ఆళ్ళ కోరిక, ఇటుగా. ఇం గం. తిరగబటోయుట, 
శా ) నమ్మకము పడ వేయుట; బోర్సి ంచుట 

Tat, te అభ్యర్థి; దరకాస్తు | ఇషా ర్త చన్ను; అ 

శ్రా) దారుడు ఒకనివద్ద పని | నాన, జ్ఞా ఉన్నతమెన్య సపెంపొందిన. 
నేర్చుకొ నువాడు 

అ అగ్గిం ఆళ్ళ అభ్యర్షిత్వము; 
ఒకనివద్ద పనినేర్చుకొ నుట 

శ, రగా కోరిక; ఆశ, నమ్మకము 

ఇగ, ₹గ[, వయన్సు; ఆయువు 

wT. రం పాము; శ 

శా రక్తం రొమ్ము; హృదయము; మనస్సు 

fz (శ్రేష్టమైన 

శాఫీ ఆగం వట్టివేరు, ఇగ 
శం! Yo పాము, wiq 

వణ ఇం గం అంగీకరించుట; 
సహాంచుట [బాధ 

శ అం నొప్పి; దుఃఖమ్ము ఆల; 

ఇ జ్యా రుచిలేని రసములేని, 

విశాలవక్ష స్టలముగల గం హృద 

యము, రొమ్ము 

గాగ గం గం రారుమారు చేయట 

లౌ [గా తారుమారగుట 

ర లం భూమి; కాళ్ళ 

SAT: To నింద, ఫిర్యాదు 

గారం కొడ; గ్యా విశాలమైన; 

(ోష్టమైన 
శతా గర్భం వృద్దిః పెంప్ప 

gd [ళం (శా దూరముగా; వేరుగా, 

ఈ వైప 

గర్భుముగల; శ క్రిశాలియెన; వదలి 

సపెదబడి 
బె 

ఆగక రం చన్నుః ఆ 
శో, రెం మినుములు; శా 

ఇళ, రం నేనలువిడియుచోటు ఇజం 

ఉర్దూభాష 

క? రం మారుపేరు; ఉరప్ప 

శ అగా వస్త్రపుముడుత; 

కోరిక; దుఃఖము; నొన్నీ, 

(వవాహము; వేగము వరున, 
కాంతి 

కష?) fz సారవంతమెన; శ గా 

ఆ, ఇం భూసారము; శ్రా7క[కా- 
CE] 

ఆజేగా [₹0 శం సారవంతమైన; 
fa సారవంతమైన భూమి 

ఇక ₹[0 భూమి; ఇళ్ళ 
ఈశ కం మునల్మాను ఫకీరుకు జరుష 

పర్థంతి; సంతిర్చణ 

శ, [ఇం నగ్నమైన; ౫M 
zur, గం fo ఉల్ల ంఘించుట; 

దాటుట 

₹ళఇ) శాగిం బొగ్గునిప్పు; తోకచుక్క 

TP, ళం (జా నీరు బయటికి తోడి 

పోయుట; గూడ వేయుట 

అల; 
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శరణ, చం ఇబ్బంది ; చింత; చిక్కు; 

సమస్య; ముడి 

శతణఇః1, ఇం గం ఆగుటీ; ఇబ్బంది 

పడుట; పొటాటలో చిక్కుకొనుట; 
య 

చుటుకొనుట; లీనమగుట, చిక్కు 
బి 2 

పడుట: చిక్కుకొ నుట 

కళళ రం శం P77 

₹ఇళిళగగ గం గం. ఇబ్బంది పెట్టుట; 
చిక్కువేయుట; వంకర చేయుట; 

అవుట; ఇ్యా [ఇం చిక్కులో పడుట; 

చిక్కుపడుట [సంకటము 

శః కం వివాదము, చిక్కు; మెలి; 

₹ళఖిఇసి గం అడ్డ గించునట్టి; ఇబ్బంది 

“పెటునటి; ఆశ 'పెటునటి 
చి బట 

శ, ౪౦ [0 వెనుకకు తిరుగుట; 

బోర పడుట; తారుమారగుట. ఇ 
గి 9 ౦ 

గం మార్చుట. టోర్లించుట, మర 

ల్చుట్క వాంతిచేసుకొనుట్క తారుమారు 

చేయుట 

అ౭-౭ | కం పరివర్తనము, అవ్య 

₹౭-ర్దానారః వస గం మార్చుజెందిన; 

ఆవ్యవస్థితమైన, (జా (జ్యా వరి 
పూర్ణముగా 

ఆళరా-ధ్లిం రెం పరివర్తనము; త రుమారు 

శ, ఇం హోం టోర్లపడుటః; 

మరలుట; తారుమారగుట; మారుట 

శే భం, గా తారుమారయిన, విరుద్ధ 

మైన, తిల(క్రిందయిన; [కా (శా 

విపరీతముగా; విరుద్ధముగా 

శళలగగ ₹ౌం "గం మార్చుట; మరలిం 
చుట; బోర్లి ంచుట 

న ర్యా (క్రమవిరుద్ధమైన; 
Taer-geaT, ఆసంబద్దమైన 

ఇళం-9్చళటా ఆగం తారుమారు; 
అవ్యవన్ధ 

ఆలి ఆగం వాంతి, తల క్రిందుగా ఎగిరి 

కాళ్ళ పె వ్రాలు మొగ్గ (విధముగా 

శన, క ఇం వ్యతిరేకముగా; వేరు 

శజర-రాణర, రం అవ్యవస్థ, తారుమారు 

ఆళళిగ .ర్తొం వ త్రిగిలిపిండుకొ నుట; నాట్య 

విశేషము అనువాదము 

ఇలాకా రాగం (పేమ: కోరిక 

శ TT, ఇం యం (వేలాడుట; వంగుట 

TAT, కొం గొప్ప వండితులు; [హూ 

క? ఇక్టైం 

₹A₹7, ఇం గం దుముకుటః మేఘ 
ములు |కమ్ముట్క; తారుమారగుట 

శళళగగ 0 fe శోభించుట; మిక్కిలి 

సంతోషించుట 

శరా ₹₹ౌం (ణా వికనించుటవ మొల 

చుట; సంతోషపడుట 

ర్తం నింద్య ఫిర్యాదు 

| ఇళ్షగ ₹f. ఫిర్యాదు; నింద: fT 

Tm, గం గం ఎగురవేయుట; 

క్రిందికి విసరికొట్టుట 
TT, రం నింద; ఒకని యపరాధ 

మును అతనికి సంబంధించిన మరొ 

కనితో చెప్పట; శా గళ్ళ నిందించుట్క 
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ఇంగా ) ఇం [ఈం నీటిని బయటికి 

శరీ, 1 తోడిపోయుట; గూడ 

వేయుట 

ఇళ్ళకి, ర్భం గుర్డగూబవ: ఇం (ద్రుడు, 

అగ్నిజ్వాల 

ఇళ్ళిగళా కృం రోలు: నీచుడు 

రాళ్ళ, కం కొంఢచిలువ, Ce Ed 

శళ్ళిగు కర్తం విద్యలు; శాస్త్రములు; ఇభగ్గా 

౫7 కరం 

ఇసెక్రాణ[, ₹ం గం తిరగటోయుట; 

(1దవపదార్థముల) కార్చుట, పార 

బోయుట 

ఇలా ఇగ ఉత్సాహము, ఆవేశము, 

వెల్లువ; కా నిర్లక్ష్యముగల్క తెలివి 
లేని 

ఇషా అగా తోకచుక్క: బొగ్గనిప్పు, 
కొరవి, (పకాశము 

₹34T, కం తర్జుమా; ఆనువాదము 

TT 710 (పేమ; కోరిక 

ఇళళాళగా గర్భం దాటుటః ఆతి(క్రమణము 

శాల], గం గం ఆతి(కమిం 

చుట 

ఇగ, కం ఆనందించిన; గగుర్పాటు 

_జెందిన, కాంతిగల 

ఇళగా రెం సంతోషము; (ప్రకాశము; 

పరిచ్చేదము, (ప్రారంభము 

రగ, రం హర్ష్శము; కాంతిః 

(వకాశము 

శ, గొం ఉల్లాసవంతుడు 

ff, [ఇం చెక్కబడిన; చితింవ 

బడిన; పెన _వాయబడిన; శిలాదుల సె 
a b= 

చెక్కబడిన 

చారల? ర్తొం గుడ్తగూబ; మూర్జుడు 

ఇణెళా రాం (వాళ; వర్ణన, శిలాదులపై 

చెక్కిన వాత; చర్చ; చిత్ర లేఖనము, 

లిక ఆర్హాలంకారముు ఒక (గంధము 

నుండి ఎ త్తివాయబడిన భాగము 

an, ర్పం (వాయుట, బొమ్మలు 

గీయుట, శిలాశాసనము 

శశాశే[ఇ, [ఇం (ఛాయదగిన, చెప్ప 
7, దగిన 
ఇలానా. గం మిక్కిలి చంచల మైన, 

ర్త 'పెద్దతరంగము [యించుట 

శ: ఇం ఈం మొల కెత్తుట; ఉద 

sir, fo మొలకి ఉదయించుట 

ఈ :౫[₹, ర్భం వేకువ) ఖగ 
rT, fro వేకువ, రాతి; బాణాసురుని 

కుమా ౮ 

శాల రం వేకువ ఇశ్హణా! 
fi: రెం తలపాగ, కిరీటము 

విగ రెం వేడిమి, ఎండ; ఊక; వేసవి 

కాలము 

శ, రం పాత్రలు తోముటకుపయో 

గించు గడ్డి 'మొ॥ 

ఇంగా కం [ఈం పరికొలుపుట, 
డీవపువ త్తి ఎక్కించుట; చెడ్డపనులు 
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చేయుటకు _పోత్సహించుటు ఉదే 
కింప జేయుట 

శ, కొం (పేరణ;. ఉత్సాహహే 

ఉ_దేకము 

ఆగం ₹ం గం పొంగించుట, 
కాచుట; వండుట 

పళని [1 కా fr తొలగుట; మరచి 

TI, bi వేరగుటః ఛిన్నా 

భిన్నమగుట గడచుట 
శాల శా గం శ్వానపీల్చుట; ఖ్యా 

గూ తప్పుకొనుట; జారుట; తొలగుట 

ఇరగ ఇం నిటూర్చు శ్వాన 

ఆరగ గం (జా చెరుగుట,. తూర్పార 

పోయుట [గించుట 

₹TT, శా గొం సెల్లిగించుట; తొల 

ఆళగగా కొం వసారాః ఇగ 
ier ఇం గం కం TTT 

ఇగగం కాగ వసారాః కాగా 

౫. ఆగం నిట్టూర్పు శ్వాస 
ఇరాని రాగం సావకాశము తీరుబడి; 

తరుణము 

cd ర్తం వట్టి వేరు, ఇళ్ళ 

CSE 
star, 
₹గ్చెళా రం నీద్దాంత ములు; ram ఇ 

శరం 

ఇళ్చిళా (జ్ఞా సిద్దాంత సంబంధ మైన; 

నిద్ధాంత ముయొక్క 

(కం తలదిండు తలగడ 

ఆ కం మంగలిక ల్సి; శక్యః 
శాక, రం గురువు, బోధకుడు; (కా 

నేర్చరియైన; ధూర్తుడ్డె న 

శశికళా ఇాగిం నేర్ప, మోసము బోధిం 
చుట; (జ్ఞా గురువునకు సంబంధించిన 

ఆణ్చాల ర్హం మంగలిక త్తి; శశ? 
శా కం నిట్టూర్పు; శ్వాస 
ఇళ్ల? కృం హోదా: జై 
ఇళ్లిం కం పర్తి కీ మొ॥ వాని తెరగుడ్డ 

ఇస్లి ఇజం అదే; అతడే ఆమే 

రా 

ఇఇ ఇగ్గిం కునికిపాట్యు నిద్దురమత్తు; 
రఇినా ఇం కునికిపాటు; ఊగుట 

శో, కొం గగ కునికిపాటుపడుట 

' శల గ్య ఎత్తయిన్న గొవ్బః కులీనుడు 
శ్లోఇ[ fఇ ఎ త్తయిన; బిగ్గర; ఒశేష్షమెన; 

గొరవముగల 

ఇిఇాళ్లు అసం ఎత్తు గొప్పతనము 
శా! ఇగ ళా మంచిచె డ్డ లు; 

మెరకపల్ల ములు 

శా, fm (క్యా 

బిగ్గరగా 

కళళ! ఇ గం తలదువ్వుకొనుట 
రాజు ఒంటె చాక 
రాల శాగ్గిం ఆద. ఒంటె 

ర్లో౭ల[గా గౌం ఓం టెను నడుపువాడు 

శోక కం భూగర్భ గృహము; భూమిల్ 

దాచు ధనపాత (కా లోతెన; 

పె వెప్ప. ఈ 

ఎతుగాః 
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mT ఇం గం ఉదయిం౦ంచుట; 

ఆంకరించుట; పుట్టుట 

తప్పుచేయుటు పీడించుట; 
కౌ లు Ep 

[నున్న 

కళ కొం చెరకు; ఉక్కు; [గం వేడిగా 

ఇషా గం వేడిమి; వేనవికాలము 

రాశా ర్షం రోలు: భ్యళ్షభొ 
కా భంగం ఉదయించుట, 

మొలకెత్తుట 

రాశాక, [కొం పాడుపడిన బాషా 

సిర క్ష్యుడుచేయు ట; 
ట్. 

మరచుట 

mean [కం అసంబద్ధమైన; 

వ్యర్థమైన; వంకరటింకరయెన 

ఈక క్షం లోటు, నష్టము; కరువు 

రాక్ట, (ఇం వివాహమైన: గాగ 

ఇశగ? ఇ కం నివాహమాడుటః 

బాగుగా చర్చించుట 

ఈాశ్త కాగా వివాహీత స్త్రీ భర్తను వదలి 
పరప్పరుషుని (పేమించు శ్రీ 

ఈశ శాగిం వివాహము; (గాగ 

రాజా రం ఆగడు, సీటను నేలనువుండు 

. ముంగిసలాంటి జంతువు 

mart, fo సా ం(బ్రాణివ త్తి; 

SIRE Es 
ఇకంగా రెం 

ముంగిస 

కగన్లా కం సాం (బాణివత్తులు 

వెలిగించుపా[త; ఇ ఇగ! 

సీటనునే లసువుండు 

రాళ్ల fz ఊదారం౦ంగుగల, ర్త 

ఊదారంగుగల గుజ్జము 

శాలగా రం అల్లరి; కొట్లాట: గం 

గోళము; ఉపద్రవము 

రాణ, జ్యా అల్లరి చేయునట్టి; 
ఉపద్రవముచేయునటి 

కాగ ర్భం ఉన్ని; fక త క్కు వైన; 
తుచ్చము; చిన్నది 

ఇగగాం. గిం తక్కువ; కొరత; నష్టము 

341: (క్యా తకు్కువైన ; తుచ్చ మైన; 

చిన్నదైన; రెం దుఃఖము 

fT "శాం తగ్గింపబదిన 

(జ్ఞా ఉన్నితో తయారై నః తక్కువైన 

HTT: (కాం (ణా మీద; ఆదన ముగా; 

పేభాగమున; హెచూపులకు 

ఇగాగి గం పైనున్న, బయటి; 
అదనముగా లభించిన; అడంబరము 

గానున్నః పటాటోవముగల 

ఇకా శం వినుగుదల; ఉత్సాహాము 

ర₹షాళ- ₹1ఇక f మెరకవల్ల ములుగల; 

అసమ మెన 

csc చం f¥ వినసుగకెందుట 

Fa ఇం fo ఉద్దరిం పబడుట; 

మిగిలియుండుట 

రాగ [గ్య ఎత్తయిన: సెకిలేచి యున్న; 

ఇం ఉక వ్యాకులత; ఉత్సాహము 

శషాగ? ఖం ఈం లేచుట: విసుగుకొనుట 

ఇషం క్యా లేచిన; నిలబడిన 



౫1 137 క్లారా 
ఇగాక్షా ఆలి ఉక్కు, వేసంగి 

శారి, రేం తొడ; suk) 

రా₹ః గా ఉకత్పాహముగల; బలముగల; 

బలమునిచ్చునట్టి; ర్త శరీరబలము; 

ఉత్సాహము 

రాగాల, ్యా బలముగల; సమృద్ద మైన: 

(శేన్టమైన; గంభీరమైన 

నాళిక fకా ఎత్తయిన; మీది'కె తబడిన; 

నిటారుగానున్న స్యా గా 

ఆళ్ళ్యాళ్ల. కం నిలువుబొట్టు 
ఇ ఆగం తరంగము: (ప్రవాహము; 

వేగము, నొప్పి; వస్త్రపుముడుత్య 

కోరిక; దుఃఖము, కాంతి, వరుస 

mfr, వం అలా; ఉంగర ము, 

దుఃఖము, వస్త్రపుముడుత 

stam: గం అలలుగల, వంకర 

గానున్నః ఉంగరములు తిరి గిన 

(వెండుకలు) 

ఈగాలా 
తగ. 
3rd. 

ళి 
రాణా, (శా ఆసంబ ద్దమైన; 

ఆసభ్యమెన; మూర్గమైన; 

ఇగ? ఇం (ప్రాతఃకాలము; ఆరుణో 

దయము 

ఈాకగ, కొం వేసవికాలము; ఎండి; ఆవిరి? 

(శా 'వేడిగానున్న 

ఇంగ/॥ శ వేసవికాలము, వేడిమి 

"పెన; 
4 

(te అలలతో నిండియున్న 

~ 

౫ రాం చవుటినేల 

కాళ్లు 160 ఊహా; వదంతి, 

శాక! (Foe ! అయ్యో | 

రాగల శా గుంపు; చీపురుకట్ట 

రాళ్ఞ[7జ్ఞః కం ఆనుకూల్య (పాతికూల్య 

ముల నూహించుట 

₹7, [క్యా ఊహింపదగిన 

తళళ్లం 

క 

కాళ, లగ్గం వేదమంతము; సో(తము; 

రం బుగ్వేదము 
క్యా, రం నకత్రముః ఎలుగుగొడ్డు 
A రిం. ఆడ ఎలుగుగొడ్డు 

ఇగ రం సోత్రము; వేదమం తము; 

బుగ్వేదమంతొము 

క్యాళ్లా [ఇ నం౦కరలేని; లాభదాయక 

మైన; సులభ మైన; సజ్జనుడు; శప 

టములేని 

ar, రం సంతోషముః కపటము 

లేమి; సరళ్లత 

07, రం అప్పు; బుణరాళి (లెక్కలు) 

క, (ఈం ఆప్బుచేబాధవడు 
చున్న 

ఇగ, ర్హాం దస్తావేజు, అప్పుష్మతము 

కాగ, గాం అప్పుచేనినవాడు; కృతజ్ఞుడు 

కార్చు శం వసంతము మొ॥ బుతువులు; 

త్రీ బహీిషము 

కాగా, ఆగం బుతువుల ననుసరించి 
ఆహారవిహార ముల పాటించుట 
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్యార్తడ[గా ర్సోం గర్భాదానము గళ జా ఒకటి; సమానమైన; ఒంటరి; 

క. 
> fo fo ముట్టయిన త్రో సాటి లేని 

రజ స్వ లయిన శ్రీ ఇఇ ఇషా f కొంచెము, ఒకరిద్దరూ; 

క్ఞార్భ?1₹ రం వసంతబుతువు; ఇ (ఎదో) ఒకటి రెండు 

ఇ్లాగ్యాభా ) గం పురోహితుడు; యజ్ఞ ్జtw-్ట4, {70 _వత్యేకించి; (వతియొ 

ఈగ, $ కర్త వద్ద ధనము పుచ్చుకొని కటి; గక fక్ళ్ళ ఒకరి తరువాత 

యజ్ఞము చేయించువాడు మరొకరు, వంతులవారిగా 

Car ళం సంపన్నత సఫలత, సిద్ధి ఇకా 7 ఒంటరియైన; ఒకేఒక; 

సమృద్ధి సాటిలేని; రం ఒకళస్థానము, ఒకటి 

wh-fafT, ఆగం. నీరిసంవదలుః: | గణ, గం గం ఒకేసారి; పూర్తిగా 

విఘ్నేశ్వరుని యిద్దరు పరిచారికలు ఇత్ర, ) f7ం సర్వాధికారముగల, 

"EIT, రం ఎద్దుః (శేష్టవాచకము; సప్త 7 ఇళ్ళ, ర్ం సర్వాధికారము 

స్వరములలో రెండ వది ణం | ఇభ, ఏం స్వంతసోదరుడు, రాజు, 

(శేష్టమైన శూ దుడు గా ఒకేఒక 

fy, ర్త మంత్మదప్ష; మహాప్తరుషుడు; భాభి? fz సగోత్రీకుడు; ఇళ 

ముని tw Ja, (జా ఏకాభ్మిపాయముగలః 

THAT 

గ్త్ ఇళ్లూ ఇగ తోబుట్టువు 
7, రజా ర్దం చిక్కు తిరుగుడు; Ere జాం రెప్ప వాల్చకుండా; 

వ్ర బుద్ది fade 
శః ర్త సవారి చేయునపుడు గుజ్జము (ఇళ. ర్వం ఎకరము, An Acre 

పక్కను తన్నెడు యినుపముల్లు tw గం సర్వాధికారముగల; రం 

EeT-dg1, గ్య తల్మక్రిందైన; పరస్పర సర్వాధికారము 

సంబంధములేని THT. జ్ఞా పక్షపాతముగల, ఒరే 

భళి ఆగం కాలిమడమ పక్షమునకు చెందిన 

EEE చుట్టుకుదురు; గెలల TT Yo రోజువిడిచి రోజువచ్చు 

ఇగ. (గా ఒంటరి; ఇష్గళ . జ్వరము 

tM, {zm ఏక పక్షమునకు చెందిన tT: క రెండవఆంతస్తులేని 

గః [ఇ ఒంటరి; రహస్యమైన ! (ల్ల 
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TPIT, To ఐకమత్యము, సమా 

నత్వము; ణా సాటిలేని 
ఇ₹ఇగరాగు గొంతన్మయముజెందిన; 

ఏకా గచిత్తుడు 

₹౫౫1₹, [10 ఒకేవిధమైన: (క గా 
నిర్విరామముగా 

(1, కొం ఒక తీగెగల వాద్య విశే 

vai. గా నలుబది ఒకటి; రం 

41 సంఖ్య 

కశ ఇ, గం ముప్పది ఒకటి; ర్త 81 
సంఖ్య 

ఇభ, గొం ఒకటిగాచేరిన; సమకూర్చు 

బడిన CEE 

mf గం ఒకచోటకూడిన; (పోగు 

చేయబడిన; సమైక్య పరువబడిన 

TA, కం సమకూర్న్చుట; 
పోగుచేయుట, సమైక్యవరచుట 
ఇ ఇం సమానత్వము; ఐకమత్యము 

గణత" రం విఘ్నేశ్వరుడు, గా 
ఒకేదంతముగల 

THaణ, fr fo 

నిరంతరము 

గఇఖా గం గం ఒకసారి? అప్పుడ 

ప్పుడు , 

fee, కా ఏకరూప మైన; ఏకాభి 

_పపాయముగల 

[ఇగ fh 
ఏకా భి పాయము 

ఒకేసారిగా; 

ఐకమత్యము; 

గభగగిళా గం ఒకేదేశ స్థల్క విభాగ 
లేక అంశమునకు సంబంధించిన , 

ఒకేవిషయమునకు అన్వయింపబడిన 

శ, .fఇ అదేపేరుగలః ఉరఫ్ 

గా fre, fz ఒకదానియందే (శద్దగల 

qf, ఇం నమ్మకము, ఏకాాగత 
రభ, గిం ఒక ,అఆణానాణెము 

mf గం ఓ కేపక్షమునకు చెందిన; 

పక్షపాతముగల 

tw GT, fz ఒక పంటపండునట్టి 

(పొలము) 

గఖాాఇాంగఖా [౧౦ fఇ ఆకస్మాత్తుగా, 
EEE 

gm ari సం గం ఒకేసారిగా; 
అకస్మాత్తుగా; పరిపూర్ణ ముగా 

₹ఖఇఇళా రం (ప్రతాపము, ఆదృష్టము; 

స్వీకారము 

qn, [ళా ఎకాభి పాయముగల 

qm fro గం ఓ కేసారిగా, 

మొ త్రముగా, 

Tm f జకేరంగుగల; సమాన 

మైన; నిష్క_సటము 

mtn: ర్ం ఎరుపురంగు వస్త్రవీశేషము; 

ణా ఒకేరంగుగల (బొమ్మ) 

[ఇ గొం మాద్చజిందనిః ఆభిన్నమైన 

భారా క్రిం అంగీకారము; (పతిజ్ఞ 

TFTA Fo కదారు; ఒప్పందము; 

ఒడంబడిక [నున్న 

ఇర, గ్య ఒకేవిధమైన; ఒకేరీతిగా 
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రగ న్ ఒ'కేరీత్సి ఒకేవిధము 

ఇ₹₹5/ § ఒకేఒక 

గళ[ఛాగా రం శివుడు, కుబేరుడు; మేవాడు 
రాజవంశప్ప కులదేవతయెన ఒక శివ 

లింగము, (ణా ఒకే లింగముగల 

(శబ్దము) 
(ల 

Tm, [షం ఏకె కప్పుతుదు, ఒకేఒక 

TPT గ్య ఏకాభిపొాయముగల 

Taran: భగం ఏకాభిపాయము 

ఇకార, గా ఆరవది ఒకటి, ర్తెం 

61 సంఖ్య 

ఇ₹ఇగాం గం ఒకేముడుత లేక ఫొర 
గల, ఒంటరి? అంతయు; fo గూ 

ఒకేసారి: పరిపూర్ణ ముగా 

maf కా ఒకేవిధ: మైన, పోలికగల 

vax fo సా ఒకేసారి, ఐక 
మత్యముతో 

శరం ₹0 ఒకేవ్య కి ఆధిపత్యమున 
జిరుగునట్టి; ర్తంఏకాధిపత్యము 

గఖిక్థారా గ ఒక ముడుతగల; ఒక 

ఫపేటగల 

గళ్ ర్తం ఏకాంకిక, One 266 play 
గారా గా వికలాంగుడు 

mf], f ఒకే పక్షమునకు జెందిన; 
వికలాంగుడు; మొండి పట్టుదలగోల; 

పక్షపాతముతో కూడిన 

51౯ [ఇం ఒంటరి నిర్జన మైన; వేరుగా 

నున్న; రం నిర్ణనస్థానము; ఒంటరి 
తనము. 

ళా సర ఒంటరియైన; సాటిలేని; 
గగ? ₹గం రహన్యము 
గళ్ళ ళం ఒకటివిడిచి ఒకటి; ఒకటి 

తరువాత వచ్చు లేక జరగునది ల 
రోజువిడిచి రోజు వచ్చు జ్వరము 

గభగగగా గం కాం Te iq. 
గషగ రం ఐకమత్యము, ఏకాభిప్రాయము 

శకం దుర్గ 

ఇకక ₹[ం ఒకోట్ల స్థానము; ౯కొటి 

(Unit, 

vem fo To 
THAT |) xaqrm 
గణా గం పోరికగల; సమాన మైన 

గ₹ఖ?₹ fఇం ఒంటరియైనః ఇవ్వళ 
రశ రం ఒంటరితనము; 

ఇలలో 
» (క్యా అచంచలమైన; ఒకే 

దిండు మనస్సు గల 
కలత జెందని 

Tm ఆగం దృంఢసంకల్ప ము 
ఒకే విషయమందు మనస్సు 

కలిగియుండుట, కలత లేమి; స్థిరమతి 
Tr? శాం నిక్యత; స మానత్య ము; 

పోలిక 

tug, (క్యా అనేకమైన; EE 
భగ ళం రం సంపూర్ణాధికారము 

tc*feqfy, రం చృక్రవ ర్తి; సర్వాధికారి 

TT, షం నర్వాధికారము 
ter జా సమానార్థముగ లః 

గభగ్యాళి 1 ఓకే ఆర్థముగేల 

తటాలున, 
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vera wf ఒంటి పేటహారము; 
ఆర్హాలంకార విశేషము 

Trim. ర్ద ఒకటిగాచేయుట; 

ఐక్యము చేయుట 

శా, | ఒకటిగాచేయబడిన, 
ఐక్యముళయబడిన 

[7 రం ఐక్యము, ఒక్కటిగా 
రూపొందుట 

గాభ షా కా కలిసీన; ఒకటిగానెన 

Tw భి జ్యా నూట ఒకటి; రాం 
1} సంఖ్య 

గాణ (గాం ఒంటరి; సాటిలేని; రం 
“ఇకా” అనెడి ఓక గుజ్తిపుబండి 

గ క, గాం ఒంటరి; ఒకరిద్దరు 

౪/417: రం ““ఇక్కా” తోలువాడు 
Tet» veto ఒం టెద్దుబ౦డి, 

ఆనీ (క »? ళీ చీట్ల సకలోని “ఆసు?” ముక్కు 

భభ లం మతి; కలయిక 

TPIT, fz తొంబది ఒకటి, రెం 91 

సంఖ్య 

గగ [కం ఏదిది ఒకటి; రం 
సంఖ్య బ్. 

కకం [కొం ఎనుబది ఒకటి; ర 4! 

సంఖ్య 

క్ష? కాగ మడమ; గాళ్ళ 
గక్రణు రక్తం పొ'పేలు; అడవిమేకపోతు 

గళ్ల, ఇం చీలమండ, కాలిమడమ 

గగగ?శా రం నమ్మకము; ఇగ 
TIPE: Fo కం Tf 

గ్] 

| T7727 [కం [క్యా కనుక, ఇందులకు 
గగ ళల [గం గాం ఇప్పటివరకు, 

ఇంతవరకు 

౯౫1, కొం గణన, లెక్కింపు 

౯ [౯౦ ఇంత్య ఇగ! 
్ట7[, కొం నమ్మకము, (ఇఇ 
TT, [షా నమ్మదగిన; (౫7 
౯77, రం నమ్మకము; శశ 
౯71, రం అఆకేపణ అడ్డంకి, 

టి 3 

జోక్యము 

కగు రక్తం కా TTR 

౯7. రం ఆదివారము; ఇగ 
m౫ f ఇంత; క్లగ్షగా? 
TT. ౯0 ఇటువంటి 

ఖా [గా ₹ ఇంత; EGE 

vf. ర్తం ఏకాంతవాసము 

నశష[ రం అటంకము; అభ్యంత 

రము జోక్యము 

fax, రెం అంగీకారము; తప్పు 

ఒప్పుకొనుట 

tf fro ఆగం ఇంత; ఇగ 

tts 
7కి 

నహ. ర్దొం రాజ దూత, దూత 

గలా గిం ఏలకికాయః కన్యా 

౯, రం దండోరా; చాటింపు; వ 

7 గం గం ఇ దేవిధముగా; కాం 

మరియు 

కం ఆముదపుచెట్టు, శ్ర 

| TZ, eo మాత్రమే; కూడ 
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గ్య ర్తి 

ననన 

కశ, క్తం [(పతిఫలము; (పత్మికియ; 

ప్రత్యామ్నాయము, క్వ రక్షక 
బదులుగా 

va: గం రం ఓకరికి బదులుగా వని 

చేయువాడు 

TAHT Fo కం TefinIm 
TAH To కం TafannT 
vgfadr, ర్తం బందోబస్తు $ ఏర్పాటు; 

పర్యవేక్షణ 

eefarre రెం సందేహము; భయము, 

జాగరూర త తలంప్ప 

ఇలు ఇం కాగ తగల, సంధిగ్గ 
మెన 

tf: రం ఎచ్చరిక ముందు 

జాగ త్త తప్పుకొనుట 

mf హం ఇం. రక్షణదృష్ట్యాః 
ఎచ్చరిక గా 

gear» (శా రక్షణ సంబంధ మైన; 

రక్షణార్థమై చేయబడిన 

A: కం (పాణదానము చేయుట 

TET Fo ఉపకారము, కృతజ్ఞత 

ఇగాధరాభళా గం కుతఘ్నుడు; 

qe 

ద [₹0 కృతజ్ఞాడు; జ్ఞ 
౪౭7 ఇం కత జ్ఞితః శ! 
TT Fo (ప్రాంతము; (పహరీ, ఆవ 

రణము, పరగిణా 

గగ, ఇం దీనిని దీనికి వీనిని, 
వీనికి 

ఇ 

న్ 
Tres (జా గార చెట్టునకు సంబంధించిన, 

రం గౌరపప్పు 

tz, రం లాగుట; గుంజుట; ఈడ్చుట 

ర గం గొం లాగుకొనుట; పెరికి 

కొనుట; ఇతరుల బుణమునకు తాను 

బాధ్యత వహించుట; చాటతో చెరగుట 
లేక తూర్పారపోయుట 

గ్రైఇాధాజ రం చిక్కు; ఆలా 
tana. గొం మెల్లకన్నుగలః ఖ్లళ్యా 
tarardl: Tf తమతమ వెప్పకు 

లాగుట; మూర్గపు పట్టుదల 

గళ? గం వంగెడు; మెత్తని; సాగెడు 

tea, చా గొం దువ్వుట; దులుపుటః 

ఊోడ్సుట 

ts, శం గిర్వము, మిడినీపాటు; 

మెలి, ద్వేషము 
3 

E37, నం మెలి; బిగువు 

tir To ఈం మెలి పెట్టుట; పురి 

పెట్టుట సేనుట; మోసగించి కా 

జేయుట; సం గక చనిపోవుటః 

మెలిపడుట; బిగియుట, మిడినివడుట 

tars రం (తాడుపేను యంత్రము; {క్యా 

వంగిన; వంకరైన 

రశ, ళా వంకరటింకరయైన, ఉంగ 

"రమువలె గుం(డముగానున్న 

గ్రజ్ఞు, ొ ం మిడినిపడునట్టి; గర్విష్టి 

tg, రం మిడినిపాటు, గర్వము; సీటిసుడి; 

[ఇ నీచమెన; (ధనము) వసూలుకాని 
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Esa, [గం గర్విష్టియైన; వంకరగల 

గంగా ఇం గం ఆవులించుట; మెలి 
పడుట; బిగియట, మిడినిపడుట; 

గా గాం పేనుట; మెలి పేట్టుట; ప్పరి 

పెట్టుట; అవులింత్రతో ఒడలు విరచు 
కొనుట 

గశగక్స ) గం వంకరగానున్న, అసం 

ఛ్రథషశ, బద్దమైన 
గళ గం మెలితిరిగిన పురిపెటబడిన; 

వంకర; గర్వముగల 

Esra. క fక ఆవలించుటఫే మిడిని 
పడుట 

గ్రశ[, రం చొప్ప నరికెడి చేతిక త్తి 

Terr 
గజాలా త్తం గారడి; మోసము 

గజషగనాఖా గొ. గారడి. నేర్చినవాడు, 
మోసముచే మునటి రం గారడివాడు; 

టి చ 

CED రం సర్వాధికారము 

deff, fm ఏకాంత సంబంధ మైన, 

సాటిలేని; దృఢమైన 

taq, ర్ట ఏకీభావము; ఐకమత్యము 

గ్య్యాగా కర్తం దుర్చుణము; లోవము 

ఇళ రాగం గంజాయి మొ॥ త్రాగెడి 

గొట్టము 

౫౭౫, క్యా ఇష్టమువచ్చిసది; వైకల్పిక 
మైన 

ta, ఇజం అదేవిధముగా; డిటో 

TAT, రం కలత; ఇబ్బంది; వింతపని 

EIT, రోం మర్యాద; గౌరవము 

క గం ఇంత ఇఇ? 
Tat, రేం ఆటంకము; అభ్యంతరము 

tf [షం చరిత్రాత్మకమైన, ర్య 
ఇతిహాసము తెలినీనవాడు 

గగ్లాళ్లి, కొం పారం వ ర్యోస దే శ ము; 
అనాది పవాద 

GD రెం నల్ల జింక; చోటు; నడక, ఆవు 

పొదుగు; ఇల్లు; ఉత్యరాయణ దక్షి 

స జాయనములు, సమయము; ఆశ 

మము; భా నేేతము; జ్యా సరి 

మైన; ఆనలయిన్క; తగిన; జ్యా స్యా 

ఉన్నది ఉన్నట్లుగా 

రజ, ళం కళ్ళజోడు 

థగఖ-ళచిళ. కం కళ్ళజోచ్ళ అమ్ము 
వాడు | 

రశ ఇగ, కొం కళ్ళజోచ్ళ తయారు 

చేయువాడు 

గ్ర రం అద్దము; ఆస్మా అందమైన 
కన్నులుగల శ్రీ 

దశా రం దోషము; కళంకము; లోవముః 
చెడుగు 

ఇఇ గ్య తప్పులు బయట పెట్టువాడు 
గాళ్ళ శాం పరనింద 

రి, | గా తప్పు శెన్నువాడు; 
gay, జ 
tay, fe 

ఇ₹ఇషళాక్ష్ -ఆగం తస్పులెన్నుట 
taxi, రం నేరారోపకుడు 
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taza, fా కళంకముగల; లోపము 

గల; దుర్భుద్ధిగ ల 

గెకాగిళొ కొం తస్పులు కస్పిప్పచ్చువాడు 

TN? ఈం తవ్చులు కప్పీవుచ్చుట 
గళ జ తప్పులెన్నువాడు 

ఇషం రాగం తప్పులెన్నుట 
రశ, కొం వికలాంగుడు (గుడ్డి మైన); 

మెల్లకన్నుగల, లోటుగల, గుష్టమైన 

థగగా క్యా శుభమైన; కుడి'వెప్పనవున్న 

Fae, రం కార్యములు; ఖఇగఖ ఇ 

ఇర్టేం 

dare, కం వ్య క్తివవర్తనను 
గురించి వివరముగా (వానెడి 

ప్ప స్తకము 

tar fo వృద్దురాలు; నాయనమ్మ 

Tarn, రం షర్టం రోజులు; యుగములు, 

కాలములు 

tar ర్త మోసగాడు; జిత్తులమారి 

tart, ఇం మోసము; జిత్తులు 

CEE fa ఫభోగలాలనుడు; రం 

వ్యభిచారి [విషయాసక్తి 

taf గం లోగేచ్చ; వ్యభిచారము; 
Tri గం సరిచయము లేని, 

తుచ్చ మెన; అనామకుడై న 

Bra ఇగిం మెరుపు: యమునిభార్య, 

ఐరావతీ (రావి) నది 

¥, రెం పురూరవుడు; ఆధిక్యము; 

కలకలము; సమూహము; గందర 

'గోళము, వెల్లువ 

ఇల1గా కొం చాటింపు; దండోరా 

Bef కం దిహిరంగ మైన 

ఇళ్ల fro గం బహిరంగముగా 
tar, రం రాజ్య పసాదము 

ఇెళా రం భోగవిలాసము; విషయనుఖము, 
ణా దేవసంబంధమైన; శివనం' 

బంధ మైన: 

Tarrrg, రం విలాసభవనము 

tama, f విలాస పియుడు 

రెఇాగణల* శాగ్గిం భోగేచ్చః విషయాస క్రి 

ఇకా me, fA భౌగలాలనుడు, 
విషయాసక్పుడు 

tq Ta, fr వఏలాసపీయుడు; 

FMI Ta 

ర రాగం విషయాన కి 
భోగేచ్చ 

Ta-q-IIN, రేం 

Gq-aq-r. శాస / భోగవిలాసము 

ఇభ arr To ( శ్రగ్గా-గేగా 
ఇ TM. కం 
రైక రాం శక్తి అధికారము; 

(పభుత్వము 

₹7 ff రాజకీయమైన; శకి 

శాలియై నవు భగవత్సంబంధ మైన; 

శివసంబంధ మైన 

ఇఇ, ఇం సంపద; ఆధిపత్య ము 

వెభ వము. సర్వవ్యాపకత్వము; 
అ న్ . 

ఈశ్వరత్వము! అణిమాది అపై 
శ్వర్యములు న 
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ఇం ) గాం ధన వంతుడు; 
Heda. దివ్యమైన; _పక్యాతిగల; 

ఘన మైన 

రశ. గం ఇటువంటి; ర్వ భోగవిలాసము 

tyr, (ళా ఇటువంటి;. గైళ్లా 

dagT-da7s (షా తు చ్చ మై న; 

సాధారణమైన 

tT క. శాం తిట్లు; TTT? 

ఇషా గం 0 ఈవిధ ముగ్గా 

రశ షం ఇటువంటి, గ్లెళ్లా 
ఇకా (ళా ఇహలోక సంబంధ మైన 

taf. [ష్య లౌకికదృష్టిగల 

37 
ఖ్యాన్టజ్రాగాా. గం గం త్యాగముచేయుట, 

దిగదుడుపుతీయుట. అర్బ్చించుట 

m1? ఇం fం విసుగెత్తుట; వాంతి 
అగుట; తలతిరుగుట 

కష్టా ఇ రం “కఓం"ొకార మంత్రము; 

పారంభము [కందెన 

జౌగగొగా కొం దిండి యిరుసునకుపూనెడి 
Phra ఇం ఆం బంది యిరునునకు 

కండెనవేయుట 

ఇర, ర్పొం పెదవి; శై 

తళ, ఇాగ్గిం వాంతి ర్హ్య యిల్లు; నివాస 
స్థానము; దోనిలి; ఆశ్రయము; 

నక్షత సమూహము 

ఇక, ఇం సాం వాంతి యగుట్కః 
శగెవలె అరచుల 

10 

mf, రం చంద్రుడు, సూర్యుడు 
7కే, ₹గ[0 వాంతి; క్లో _ 
MPT, కొం కొం వాంతియగుట 
7: ₹గ్గిం బొాషధము, చికిత్స 
ఇగకగ్గా రాం రోలు: కాళ 
గ, ఆగం రోలు; రాచిప్ప; 

చిన్నతొట్టి 

అలా, ర్త (పవాహముః సమూహముః 

fe. (గం ఇం ఇళ! Exit 
eT? ₹ం గం రలదువ్వు కొనుట; 
శ్రా గొం తుచ్చమైన; నీచమెనః 

అల్బమైన్య నిస్సారమైన; తెలివి లేని 

అిళ ఇం  నీచత్వము; 
TET కం (ఆపన 

జెళ్ళ కం తేజము; బలము; 

పర్నాక్రమము; జ్ఞా బేసి (సంఖ్య) 

యైన, 

TTA వాం గ్యొం సహించుటః శ్రాజ్ఞ్య 
fT, ₹f[0 కాంతిః _పతాసము, 

[సభావము; 

గ, జ్యా కెజన్సుగల; పరాక్రమ 

వంతుడు; (పభావముగల; 

7, eo 

గక ₹f[ం 
FIT, ర్ం 

Tat ఛాగ్గం 
కణ ర్త చాటు; మరుగు, ఖా 

TIT» రెం భూత వైద్యుడు; 

(వాహ్మణతెగ ea ఇ గాధ? 

సేగు; పొట్ట; 

| గ్ ఇక! 

ఒక 
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౩ ఇ[క్లీ శా భూత వైద్యము 
fie fo చాటు, శరణు; ఆడ్డంకు 

ఇగకశ ఇం (ప త్రిరాట్నపు కట్టలు. 

ఆజ గం కొం (వ త్తిగింజలువెరుట; 
చెప్పినదేమాటి మాటికి చెప్పుట; 

సహించుట 

ఖా, ఆగం (వ క్తరాట్నము; బ్యా 

ఆగక రాగం దుష్టత్వము; ఉప్యవము 

ఇగరేగాగా ఇం ఆధారము; ఊత ము; 

Ta 

TT 0 f్ఞం పడుకొనుట,; 
చేనినై నా అనుకొని కూర్చుడుట 

గగ క గం తలుపులుమూయుట; 
ఊత మిచ్చి పడిపోకుండా నిలబెట్లుట 

ఇర, కం పెదవి ఇ 

కక, రం అడ్డు; చాటు: డాలు; 

ఇ, కం గం అడ్డగించుట; చాపుట; 

సహించుట 

ఇకా రం పెద్దగొయ్యి; వెదురుబుట్ట; 
గంప; లోటు 

Aer To Zo HIT 

జిశగగ శ గం శరీరమును కప్పు 

కొనుటః వూచీసడుట; ర్హ్యదువ్చటి 

కకశ. గం త్రీల ఉత్తరీయము 
బాడ్ర గి రం నెపము Co 

అఖిల? కాగా శ్రీల ఉత్తరీయము 
ఖగ రం పడుగుమాలు; రాగా లాభము; 

సుఖము; సోమరితనము; పొదుపు 

లోటు; క్యా చేయబడిన; ఆల్లదిడిన 

అ. ఇం పడుగుపేళలవలె 

కలనీయున్న; ర్పం నడుగు సేకలు 

అగ ఇం చెమ్మ; తడి గా తడినిన, 
చెమ్మగిలిన 

అగళగా కొం అన్నము; ఖగ 
అక్షం కం కడుపు ₹4₹ 
fT, 70 ff చినుగుట, పగులుట; 

పాడగుట 

ఖగ, గం తడిన్న; చెమ్మ గిలిన; 

Ea 

Mara: గంగోం చింపుట; 
పడగొట్టుట; పాడుచేయుట 

Par ₹ం గొం చ క్రైం కొ నుట 

(పనిలో) నిమగ్నమగుట 

Har, "ఇం చిక్కు_కొనిన; సిమగ్నమైన 

అగజ, ₹గ[0 మంచప్పకాళ్ళ కట్ట (త్రాడు 

aq 

క ఇం గం (చూ) శ 

జగ Fo చెలువుతూము 

Mn, ఆం ఆక రా భ్యాస ము; 
(పొరంభము 

శ, శాగిం మెటుగు; కాంతి, శోభ్ర 

7, రం కవచధారి మైన నెనికుడు 

FT? ళం ఈం మెరుగు పెట్టుట; 
ఇ కం మెరయుట 

ఈగ కాగ కాంతి; మెరుగు; క్లాల్యళా 

ఇగ; ఇం. ఖడ్రముమొ. వాటికి 

మెరుగు పెట్టుట లేక మెరుగు సెట్టు 

రాతిముక్ = 
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ర హై {జ్యా కొంతిగల; ఆంద మెన 

ఖర్ గా కాంతిగల; ఇ 
క్రయ ఇ ఆహా; ఆయ్యో; పళ్ల 
అ, ₹f[0 ఇరుకు గది 
ఖగ ర్త ఓంకారము; 4౫ 

ఖం శూ వెపు; దిక్కు; (దిశ లేక 

సంఖ్యావాచక విశేషణమును తెలియ. 

పరచునపుడు పు ల్రింగములో 
నుండును] 

Cece రం మొదలు, అంచు, తుది 

ఖచ కాగ ఇంటిచూరు 
కాకెనా, గం హాలెండు దేశపు, | 
mf, § ర హాలెండుదేశవాని 

stay, రాం నింద; ఫిర్యాదు; 

- 7TH, | ఎ తిపొడుపు 
కశ, కొం ఆగం కందగడ్డ; శారి చాటు, 

ఒడి; విరహము; నెపము; పూచి; 

శరణు; ఎడబాటు, తాకట్టు: జామీను 
(వ్యక్తి) (కా తడినిన; చెమ్మగిలిన 

7అఇ7, రం నీరుతోడు (చేతి) గూడ 
లేక పాత్ర 

TH, ఆగం ఇంటి చూరు; ఇగ 
FT, ర్తోం వడగ ల్లు; తెర; చాటు 

రహన్యము; ఒక (పత్యయముః 

పటిక బెల్లము; (ఇ మిక్కిలి చల్లని 
ఇ౯ళ్ళా శాగ[ం మందు; ఇఇ 
arrafiy, రం వనమూలికలు, మందు; 
కాల J ఒక్కకాపుతోన శించెడి 

(అరడిమొ.) చెట్లు 

ఇకక, రం వెదవిః ఖా 
ఇరగ శాగిం దొండవండు: జ్ఞోశజ 
అరా (ఇం పెదవులకుతగిలి 

పలుకున ది, 'పెదవులయందున్నది; 

పెదవులకు సంబంధించిన 

౩గగ్భా శాం మంచు; ఇఇ 
అఖనాళ్స్ రాగి తూర్చారబట్టుట లేక 

ఆందులకిచ్చుకూలి 

PTT, ఇం గం తూర్పారబట్టుట 
Tr, ర్తం వ్యాప్తీః వసారా; వెడల్పు, 

ణా వెడల్పయిన 

MT, రం వసారాః ఇఇ 
ఇగ, ఇం ఆహా; అయ్యో; 

Ter, రం హోదా: వదవి 

A, సకం గొస్పఉద్యోగస్తుతు; 
గ, $ గొప్పహోదాగ లవాడు 

ఆగాక, రాగా గొప్పవదవి; గొప్ప 

హోదా 

ఇకార రం పల్లకి తెరగుడ్డ 
ఆశ్ర కళగం దిశః ఆశ్చర్థ్యార్థకము 

ఖో 
fT, ₹ౌం గం బండికి తారువేయట 
శే, f మూగ, మౌనముగానున్న 

fy, ఛం మూగ తనము; మౌనము 

ఇఇ, ఆం కం కునికీ పాటువడుట; 

తాళ? 
గాళ్ శాం కనికిపాట్సు శ్రే 
wary, ఇం ోం కునికి పాటువడుట 
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eT ఇం గం మరగ కాచుట, జ్ఞా 

f%ం మరగ కాగుటః 

ఖోగ్యాగ శం fం మరగకాచుట 
Mem 

" ణ్ చే తు 
ఖా, శాం పెదవి; ఎళ్తు ఒడ్తులెక అంచు 

కేక, ర్ం ఉప్పరి, తవ్వువాడు 

ఇకా గం లోతెన; ఉదుకియున్న 

జిగా ₹ం గం కలతశెందుట; 
ఉన్మత్తుడగుట 

ఇలాగా భం ఈం టోరగిలప డు ట; 

ఇం ఈం టో ర్లించుట 

ఇల శా బోరగిలపడిన; 

త ల[క్రిందయిన 

ఇఇ, ₹ౌం ఈం తల్మకిందుచేయట, 
టో ర్లించుట 

ఖీ ఆగం మరియు; ర్హ్య ఆదిశేషువు; 

శబ్దము; ₹[ భూమి 

HiT, ర్తెం కాలములు, 

శాగ్గిం సామర్థ్యము 

7, (ళా పతన మైన, తెలిసిన, tf 

పతనము. దుర్గతి; దురదృష్షము 
శీ గ బే 

శ గం లోతెన కఠినమైన: 
అసంభవమైన [నుగొయ్యి 

ఇగీఇf[, ₹గ కొరడా ఏనుగులపట్టుకొ 

బగా కం దోషము? దుర్గుణము; చెడుగు 

ఇ 7 [ఇం దో షియైన; దుర్గుణములుగల 

ఇళ f్ఞ కఠినమైన! దుర్గుమమైన, 
దురమమారము 

ర్స్ం గ గ 

ఇఇ, రం “అఘోర” సాం్యపదాయము 
నకు చెందిన శౌ వుడు; సీచుడు 

శ f విచిత్రమైన; అసంబద్ధమైన 

శ, ౧౯౦ గం అకస్మాత్తుగా కా 
ఇబ్బంది 

శగ్గిం ఇబ్బంది గాం గ్య 
అకస్మాత్తుగా; పొరపాటుగా 

బాల ఆగం | అర్హత తగి 
fae do యుంహాట 

ఖగ₹[₹, రం పనిముట్టు; సాధనము 

శక [ళా (గా అక స్మా త్తు గా; 

శృగ్యా[గ్యల్ళా 

కలగ, ఇం మరగ కాచుట తెర్లు వేడిమి 

శ, గం ఈం మరగ కాచుటఖ్ఞా 
జ్బా మరణ కాచుట; వేడెక్కుట 
దారితప్పుట 

ఖోణాగి ఇం మరిగే పాలను కలియ 
బెట్టుటకు పయోగించు గరిటె 

FT, గం గం మరగ కాచుట; 

req 
wa, రాం చెడునడత,; దుష్టత్వము 

ఇ, faz మూర్ణపు పట్టుదల గల, 

సీశ లేని 

క, రం అవతారము; ఈగ 
Fe, లం కుతూహలము చింత; 

తీ_వాభిలాష 

er అ 
7 దురశ; ఆపద 

tear: | ఇం దుర్ద 
గల్? రం ఉదారత్వముః గొప్పతనము; 

అర్థగాంఖ్రీర్యము 
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ఇిషాఖి" క్షం వైరాగ్యము; ఒంటరి ' 
ware | తనము: తాట స్య ముః; 

తొ ® 

అలక్ష్యము 

౫, రం మోటుతనము, మూర్భత్వము 

కజగగ్ గం వృత్తులలేక వరిశ్ర 
మలక సంబంధించిన చేయుట 

HINT, కం పారిశామికముగా 
జగ, రం అయోధ్య; ళిం హద్దు; గడువు 

శ, [ఇం ఉపచారసంబంధ మైన; 

మర్యాద (పకారమైన 

aff, గం వలన వచ్చినట్టి; 
వలస సందింధ మెన 

ఇగాగ్యాగఖ ET, కం సర్వనత్తాక 
(పతిపత్తి Dominion 

ఉపనిషత్తు తెలిసిన వాడు 

tiff: గం 

సంబంధ మైన 

fr, [గం నవలకు 
దించిన; అద్భుతమైన ర్తేం నవలా 

కారుడు 

Fram, రేం కాముకులు; దుర్మార్గులు 

Ma, ఇం మోసము; కామము; 

వ్యభిచారము 

YET, క్తొం రాజసింహాసన ము; 

బుద్ధిమంతునితనము 

Ft, రేం రాజిసింహాసనపుళోభ; 

శాసకుడు; ఒకమొగలు చక్రవర్తి 
[1058-1707 షాజహాన్ మూడవ 

_ప్యుతుడు; ఐదవమొగలు చక్రవ ర్ల] 

Status 

ఉపేనిషతు 
అనాలే 

నంజం 

శర, గం సింహాసనమెక్కిన 

జిం ఇజం మరియు; ర్ఞా ఒకకన్ను 

కలిగియుండుట (ళా ఇ౦6ను; 

అధికము; ఇతర మైన; మరియొక 

Fr, ళం భార్య, శ్రీ 

శక, రం వివాహమాడిన భార్యకు పుట్టిన 
కుమారుడు, 

rT కం గం అలుగుట; ఇరగ 

ఖగ గం వార స్తురాలు 

A, రేం కా Ces] 

ఖిశాగ, ఇం సంతానము; సంతతి _. 

గ, గం నిర్ణత్యముగల, 

న్వేచ్చా చారియైన 

fT: ర్తం బుషులు; వారనులు 

సాధువులు; మహాత్ములు; ముసల్మాను 

ఖల కొం సర్వ శేష్షమెన; మొట్ట 

మొదటి; (ధాన మైన fro (గ 

తొలుతగా, రెం (పారంభము 

ఇరా ఇం మందుచెట్టు, మందు (క్యా 

జబౌషధ సంబంధ మైన 

ఖగ, ర్షం కష్టము; ఇబ్బంది 

ఖగ రం మధ్య భాగము; సగటు [క్యా 

సగటున; నడుమనున్న 

శ గం నిష్పత్తి ప్రకారము; 

సగటున 

కణ ఇం గొం రద్ళుటః: ఉక్కగా 

నుండుట; మగ్గిపోవుట బూజుపట్టుట 

తీగల రం సదవకాళము; సమయము 
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ఇగ, గం మిక్కింలివిస్త తమైన 

శ, రం మరణము; అవసాన 

కాలము, వగహములు; (పతిమలు 

47 ఇ కర్ణం 

క? ₹ం గం సండ్లనుమాగ వేయుట 

tras, రం సద్గుణములు; క్యూ mT 

కళ్టేం 

ఖ్ కం దిగు లు; 

ఆలస్యము; చిక్కు 

శకః ER అద్వితీయమైన 

ఆగక[గ గం ఆగం మ్యుతైదువః శా 

క 

భశ ₹f[0 మెరుపుతీగ; విద్యుచ్చక్తి: 

శోక క్షం తెర్లిడేగః కృ(త్రియుడ్యు 
యముడు; విరాటరాజసభలోని ధర్మ 

జువిపేరు 

కళ్ళారా ర్త కవచము; ఇ 

శఖర, కం కవచములు తయారు 
చేయుకార్థానా 

శరర, ర్తం కంకర 

కోశ్యాజ్ఞ-7ఇ₹, ర్తం చెత్త కసవ్వు జా. 

౫ 

ఇళాళ్ర భాగం చిన్నరాతిముక్క_ 

క్లోష్లాళ్త 91౪ ష్య కంకరకలనీ యున్న; 

రాతితోనిండిన 

Cad రం కంకణము 

వ్ల ర గజెల వడాణము; 

న మిం కకక 

కలత; 

ఇషా రం కం కాగ 7 

శాఖ, (ఇ నీచమైన; ర్వ కంకర 

mm, ణా కంకర 
గ జా కంకరకలనియున 

ఇ్లాళ్యాన్నిగ్షా } ం a 

శణ[గ్క రం ఆస్టిసంజరము; సశ 

శల, ఇం శీవుడుః ఇ 

ఇణ[శా, శరీరము; కాళ 

Perf, (నో పోట్లాటగ తెః కాళి; 

[ల నిర్ధ యురాలు; fa నల్ల 

నిది, కఠోరము 

జలగ, రాగం చంకకురుపుః ఇతన్ని 

జర రాగొం చంకకురుపుః జాగ: చంక 

శ, రం వనివాహకంకణము; చేతి 

కడియవ 

జీ7, ర్తం. చేతికడియము; వివాహ 
కంఠణముకట్టునపుడు పొదెడిపాట 

ఇ, శాం చిన్నకంకణము; కొల్డిలు 

ఖా సగం బీద వాడుః కరువు 
బాధితుడు 

ఖేగాగా ఇం దువ్వెనలు చేయువాడు; 

EE 
శక, రం వెనుకాణ్ళ చాలపొడువుగల 

ఆస్టేలియా న్యుగిసీయందలి ఒక 

జంతువు 

౫7, [కొం బిదయైన; ఆకలిగొన్న 

కలల ఈం దారిద్ర్యము, ఇచి! 

అ గం చిటికెనవేలు: ఇఇ. 

far 
+7, రెం బురుజు? శిఖరము: 7 

+ 

ఇ 
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ఇల, రం దువ్వెన; సాలెవారి అచ్చు 

'కట్రుసన్నా 
ఛు 

ఇల రాం చిన్నదు వ్వెన, సా లెవారి 

అచ్చుకట్టు పన్నె 

ఇళ ర్భ దువ్వెనలు చేయువాడు 

కోణ రం గౌకొ శాగ్గం గోచి 
కాఇణ రం బంగారము; ఉమ్మె త; వేశ్య 

జాతి; గ నిర్మ లమైన; ఆరోగ్యమైన 

జ్య రం రవిక; కుబుసము, వస్త్రము; 

మే ఆగం రవిక, ర్తెం ఆంతఃప్పర 

కావలివాడు; పాము, ద్వారపాలకుడు; 

విటుడు, [గా కవచధారి 

mf శ న్న (ఇం కుబుసము, ష్యాభా 

కశె₹[, ర్హం గాజుసనివాడు 

శ, రం అమృతము; కమలము; 

'వెం్యడుక:ః (జహ్మః (జ్ఞా నీటినుండి 

పుట్టినది 

ఇశశ్ళే షా ఖాకీరంగుగల; నీరుకావి 

వక్షముగల; గోధుమనన్నెగల; ర్వ 

ఖాకిరంగు 

కాశక్ట, రం తాళ్లు మొ॥ నవి "పీనుకొని 

జీవించు ఒక దేశద్రిమ్మరజాతి 

కశ, రం ఒకపక్షివి శేషము; మన్మథుడు 

గో రెం ఓక దేశ(దిమ్మరజాతి; 

సూర్యుడు; ఏనుగు పొట్ట; (దహ్మ; 

నెమలి; సన్వానీ 

శ, రం గచ్చచెట్లుః గ్య వ ల్లికళ్ళగ లః 
వాకీరంగుగల; నీలవర్ణ నే త్రమలుగల 

ఛో, ముదురువీలవర్ల ము 
wha, ఆం సందుల దొడ్డి; Pigsty 

శ ఖా గళ్ళ వాడిపోవుట; 
నల్ల బడుట; చల్లదిడుట 

శోక, [గం నివినిగొట్టు; qr 
₹౫d, ఛం సినిని గొట్టుకనము; grat 

ణల మ ముల్లు, [గా 'ముబ్లగల 

= ర్తిం ము లు, నూ డిమొ న 

పి, గగుర్పాటు; చు రు 

కుమను నొ వ్పి; శిరసారిణము; 

కుద్రశతువు 

కాంగాగ్గా గ్లూ ముస్తగల; గగుర్సాటుగల 

ఇ, (ఇం ముళ్ళుగల; ర్త ఒకవిధమైన 

ముండ చెటు. బాధ వెటునటి 
౧ టి ద అ 

కోరిరి కొం గాకొదీరడాగల నీసా 

౫౯7, ఆగ గుండు నూదిః ఖ్యశ్రాళ్యగా 
శ], శాం చేసల పట్టుగాలము; 

కొ కె ము; చిన్ననీల్య శిరో 

భూషణము బావి లోనివస్తువుల తీయ 
యినువకొ క్కైెముల గాలము 

శశ[ల[ గ్య ముట్లగలః జైళ్ళ 
ఖర రం మెడ; గొంతు? ఒడ్డు; ఆంచుః 

ధ్వని; కోణము; చిలుక మొ॥ 

వానిమెడమీది గుండ్రీని రంగుగీత; 

(జ్ఞా కంఠ స్టముచేయబడిన ' 

ma, శాగిం గవద 
గండ మాల 

బక్ళలు; 
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భరణ, స్వా కంఠ మందు న్నది; 
కంఠతషాఠ ముగ్గా వచ్చినది 

శర], రం మెడలోవేసు కొనుమాలః 

కంటె; కోటు; చొక్కా మొ॥ వాని 

కాలరు 

ఇరగ (జ్ఞా కంఠ సము చేయబడిన 

ఇర, రాగం తులనిపూసల చిన్నదండ; 

చిన్నపూసల దండ, [ఇ మెడకు 

సంబంధించిన 

కోలే ర్తెం మదప్ప 'పేనుగు; నింహము; 

పాప్పరము 

కతశ్య[ఇ రం శివుడు: [ఇఇ 
కోరికా. [క్యా కంఠ మునపుట్టిన (వర్ష 

ములు); కంఠ సంబంధ మైన; రం అ, 

క ఖగ, ఘ,జ,హః; అనుకంఠజన్య 

వర ములు 

ఖ్ ఇగిం రోలు రోకలి 

భక భాగం ర _క్తనాళము 
కకం రం వడక; ఎండిన మలము; 

పటిక బెల్లము 

ఇళగ్లా రం గంగాశము; సన్నాయి; 

కొమ్మువాద్యము; బాకా; సాలెవాని 

ఒక పనిముట్టు 

fea, ఇక ఎక్కి. నడచుటకు 

పయో గించు పొడవైన కొట్టిలజిత 

[లేను 

కోశ? ₹ాగ[ం చిన్న విడకః బిట్టఆంచు; 

ఇళళి, శాగిం కౌగితపులేక అ(భ్రకపు 
లాంతరు ' 

శశ, అగిం ప్రకాశ స్తంభము; 
ఆ(భకపు లేకకాగితప్పలాంతరు[ వేలాడ 
గటుసంభము 
టి 

శక 
క్ 
ష్! 
ఇోకిళా, రెం దూ దేకులజాతి; ఇళ! 

ఇకన్గా రం చెత్త వేయుగంప; వడ్డ గంప 

కౌశ్ర[₹[5 రం వీడకాలరాళి 

కా, రం భ ర్రః భగవంతుడు; (వియుడు, 

(జ్ఞా సంతనించిన 

కాగ, రెం మన్మథుడు; హృదయము; 

గాదె; fo సంతనించిన 

షల రా (సియుడు;ః భర్తః భగవంతుడు 

Tq, To చింపిగుడ్డ: మట్టి గోడ; 

బొంత 

శ. రం సాధువుః భిక్షగాడు; (జ్ఞా చింపి 

గుడ్డలు రించువాడు 

కాళ, రం కందగడ్డ, వెల్లుల్లీః హారతి 

కర్పూరము; మేఘము 

గా భం పటిక బెల్లము 

కాక, రం నాశము, ధ్యంసము 

Cre రం గుహః అంపశము; మేఘము 

కళగా ఇగిం గుహ; లోయ 
ఇా[భ[₹ రం పర్వతము, గళ్ల 
కళగా అగ్రం గుహః లోయ 
కొర రం మన్మథుడు; ఇగాక్షెళ్షా 
కళళ రాం వెండి కడ్డీ; వెండిలేక 

బంగారుతీగ; ఆగ గుహ 

(లం తల; వరకు లా 
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Cg లం చామదుంప, చిలకడదుంప 

శశ, ₹గ్గిం ఆభ కప్ప లేకకాగితప్ప 
లాంతరు 

కళగా రం మసీదులో దీపము 

వెలిగించువాడు 

కర్తా రెం గుండనిదిండు; బంతి, వక్క 

ఇళ్షిగి భఇాగ్గిం దొండతీగెః రం మహమ్మ 
దీయలు భుజించుటశై భోజనము 
వడ్డించిన వస్త్రము 

౫, రాం ఒడ్డాణము; CE 

కాలా రం కొమ్మ; భుజము 

ఇల, భాగం ఒడ్డాణము; భా 
ఇ, రం మేఘము; మెడ 

ఇళ్ళూ రం భుజము; దున్నలేక ఎద్దుమెడ 

శల[₹ రం గాంధార దేశము; దాటించు 

వాడు, చుక్కాని తివ్పువాడ్సు నావికుడు 

శాల[₹[, లం గాంధార దేశపు గుజ్బము; 
(ఇ్వా గాంధారదేశవు 

ICES రం ఎద్దుల మెడమీది కాడి; 

శాల $ తప్పెట త్రాడు; ఉత్తరీయము 
కష, ర్తం (చీర) పవిట 

ఇగ, రం వణకు 
శల, భం గడగడవణకుట; వణుకు 

కార, ర్భం కదలుట; వణకు [కదులుట 

శ27, 0 (గం వణకుట; భయపడుట; 
శారా, [గా కదలుచున్న; వణకుచున్న 

క, రం పక్షులపట్టుట కుపయోగించెడి 
జిగురుపూనీన వెదురు బద్ధల వుచ్చు; 

ఇం వణకు; భయము 

క్లోర్గాఇ గాం గా భయ పెట్టుట; కంపింవ 
జేయుట [చున్న 

గగ [గా భయపడుచున్న; వణకు 

mf, ff వణకె తిన; భయపడిన; 

కదలుచున్న న 

శర రం 'నేనాళిబిరము; జ్ఞాని, 

ఇఇ, (కొం దౌర్భాగ్యుడుః కా] 
ఖోషాల్ళా రృ కంబళి; గంగడోలు: కంబళి 

పురుగు; నీరు 

ఇాషాళ్యా, రం ఉన్నికంబళి . 

ఖా, రం మెడ; ఏనుగు, శంఖము; (జా 

పలువన్నాలుగల 

ఇోల్ళక్సా రం శంఖము; ఏనుగు; నత్తగుల్ల; 
చేతికడియము; నీచవ్య క్రి 

crn రం పద్మము; నీరు; రాగి; జింక; 
కన్యుగుడ్డు 

Feng, రాం తామరగింజి 

కా, రౌం గిన్నె; కంచు; కంసుడు; కూజా; 

మంజీరవాద్యము; చేతాళము 

కాలాక, ర కంచుపా_ తజ కంచు 

శల, రం తాళమువేనెడు పెద్దకంచు. 
వాద్యము 

mfg, గా కంచుతోచేయాడిన 

ఇక్లీ జ్యా అనేకము; కొద్ది 

కాష్గళ్త ఛం దోసకాయ; Cad 

కాకా", రం చేతికడియము; వివాహ 
కంకణము 

ఈగ ఇం చిన్నకంకణము; గాజు; 

ఓక మిఠాయి 
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ఇకాగ్గ కల ఓకకల్పిత పక్షివి శేషము; 

ఇది పొటపాడునప్పడు నోటినండి 

నిన్ను వెడలిదీనిని భస్మ ముచేయునని 

(వేతీతి 

ఇత్యాళ్ళి ఇం దోసకాయ; క్యాశ్సాక్ల 
mT, రాం ఊదారంగు; ధూ(మవర్ణము 

గ, [కొం ఊదారంగుగల; ధూమ 

వర్షముగల; రం ధూ మవర్ణమ్ము 

ఊదారంగు 

కాగల, కం పొట్లకాయ, శశ! 
కాడ, రం “క* నుండి “హి నరకుగల 

యక్షర ములు 

శజ్ఞు, Jo చాతక పక్షీ ఇకా 

శార్టుర రం ఎదుమూపురము; రాజి 

చిహ్నము 

ఇాక్టాగ!, ఇం చిన్న కంకణము; కొల్డలు 

ఇష్ణాక్ఞగ మ bg పొట్లకాయ; agar 

శా ఇం f%ం 
గీరుట; తశవ్వుట 

ఇాగ ర్భం సినతం గ్ర కేకయ దేశము; 
ధుందు థి 

ఇల్లా రం గడి, చంక; అఆంత।ప్పరము; 

పాపముు దాగుచోటు; (ఏహరిగోడ; 

ఒడ్డాణము; (గహమార్షము; బుర 

దనేల; ఎండు గడ్డి? ఎండిన యడవి 

ఇళ్ల), ఇం చంక; చెంగు; పోటి, 

తరగతి; ఓడ్డాణము; (గ్రహమార్గము, 
 ఆషేవము; షుట్టుగోడ 

చెకలించుట్య 

wad, ఆం చంక. ఇగ 

ఇరగఛ[, ఈం చంకకురుషుః చంక 
కాగ, ర్వం గట్టు; ఎత్తుఒడ్డు; గోడలు మొ 

వానిచివరనుండు శృం గార మైన 
అంచు; 60106 త్ల గం సమీప 

మున, ఒడ్డుమీద 

ఇ గం గొం గట్టువన వేరుగా 
ఇాగ్భా. కొం నదిఒడ్డు; ఎత్తైన ఒడ్డు 

ఎత్తుదిబ్బ 

శశ ర్త వెర్యడుక పుండు; మేఘము; 

సమూహము 

ఇషా, భం రాపిడినలన కలుగుడెబ్బ; 

గాయము; బెణకు 

శ, ఇం అశాంతి, 

వివాదము 

ఇకక, బేటిప్పుజె గతౌ ప్త 

ఇకక, | ఆళి జ 
ఇల, రం వకీరులలికొపాత్ర 
ఇాజ్యాగ్గగగ్ళా ర్థం కాంచన వృత్షము 

ఇఇ, ఇగ[౦ వాగ్యుద్ధము; 
నియుండుట; [తొకి్కి=డీ్ 

afar, ) fo ఆకాశము న 

wa, తూర్పుదిక్కున కన్చింఛు 

నక్ష్యతసమూహము; శ్రీలు పెట్టుకొను 

తళుకులాంటి బొట్టు; కృ శ్రికానక్షర్రమే 
ఇషా ఇ ఇం “కరకరమను ధ్వని: 

గలాటా; (పేలుట 
ఇల, క్షం పోట్లాట; చావగొట్టుట; 

త వ్రగాభోంచేయుట 

యవేలట, 

[కికీ ఫ్రారీ 
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ఈగ, వాం fం వబాగుగాతినుట; 
కాలితో నలిపివేయుటి 

₹ఇ₹ఇ, రం అస్పష్టమైన (వాత; 
వ్యర్హ్యప్రలాపము; పోట్లాట; ణా 

ఆస్బష్టమైన 

HT, Fo చెత్త చెదారము; పనికి 

మాలినవస్తువు; దోసకాయ; సము(డ 

పుపాచిలేకనాచు; పచ్చి పుచ్చకాయ 

CCAD రక] రాజినభ; కోర్టు; వినోద 

గోష్టి; అఫిను 

ఇషాక్ ఆగం అనుభవహీనత; వచ్చి 

దనము; ఆసంపూర్ణత; కొరత 

ఇాళా[షగ ఇం ₹క్లాం జింకుట; భయవడుట; 

అధై ర్యవ కుట 

్ఞా4[77 ఇం [కొం గుడ్డలు ఉతుకుట 
లేక బండ కేనీబాదుట 

గాణ రం ఉప్పుకారముతో కూడిన 

బంగాళాదుంప ముకంలు 

fara7, Fo Fro ఇం Para 

ఇళళి కం దవుడః శా? 

కాళ్ళణ₹, రం దంచిన వస్తువు; (తొక్కి 

చేసిన వూరుగాయ; చితుక కొట్ట బడిన 

వస్తువు; పచ్చడి 

ఇళ్ళ రం గిన్నె; గంధకచోరము 

m1 కం కం. (గుచ్చుకొనుట; 
దుఃఖించుట 

ఇళళి. To ఈం (గుచ్చుట; 

దిగపొడుచుట 

జాగ fo గీన్నెః శాల 

ఖాళి ₹గం చిన్న గిన్నె; కాల 
ఇ త్త! hal మాంసాొదులనడు 
ఇఇ[₹ J మనుంచినరొట్టి ముక్కలు; 

మినపపిండితో చేయునొకతిను 

బండారమషు [ నీచమైన 

శఇ₹, (ఇ మురికియెనః దుషుడెన; 
ఇళళాగ [ఇం వచ్చిగానున్న; అనుభవము 

లేని; శాశ్వతముకాన్యి ఆసంపూర్ణ 

మైన, వండ బడని; బలహినయెన; 

నేరుఎలేని; తక్కువై న; నీచమైన 

ఇలా ఇరా రం రిజిషప్టరుకాని 
దసా వేజు 

ma! fagT, ర్తెం చిత్తుగాావానిన లెక్కలు, 

సిసలుచేయబడని లెక్కలు; పూరి విష. 
! చీ “ 

రములు; యదార్గము; అసలునంగతి; 

రహ స్య విషయములు (బయట బెట్టుట 

శానా రం మూర్చుడు: మొండివట్టు 

దలగలవాడు " 

శ, fr  ఉడికిఉడుకని; 

Half Cocked 

mT Fo పచ్చిదనము, ఆనుభవ 

హీనత; ఆసంపూర్ణత; కొరత 

RTT: Fo ముడిసరుకు; Raw 

material 

కాళా?ళళా గ్రాం వ్యవహారయోగ్యత లేని 

వయస్సు, Minority 

గల, గం అనుభపములేక నేర్చు 

లేవిచియిః చిత్తు(ప్రతిః? నకలు 

చూచాయగా [వానీన పటము 
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కృళ౭చి[క్ష[ళా ఏం కా mT fag 

భా? శశ. ఆగం వద్ది చేయబడని 
పంచదార 

ఇళ్ళ ఇరగ తిట్టు; 

కాశ రాస్. (లిం ret 
ఇ ఇల్ల, ఆగం చిఠాః చిత్తుగా (వానిన 

అసంపూర్ణ మైన లెఖ్బపుస్తకము 

కా కు ఆగం కేవలమునీటితో 

వండిన ఆహార పదార్థములు 

(అన్నము; పప్పు మొ॥ నవి) 

mde, శం రోజువారీ రాబడి 

ఖర్చులు _వాయబడిన చిఠా 

కా ఇ శాగిం మట్టిరోడ్డు 
ఇళ్ళ రోం చేమదుంప: ఖగ! 

ఇ్యాణసాంషణస్లా, ర్థం చిన్నపిల్ల లు; పిల్లజెల్లలు 

కశ, రొ నదీతీరభూమి; గోచి; కాసె; 

ఊచి( ప్రదేశము; తాదేలు 

కాల, రం తాబేలు; దశావతారములలో 

నొకటి, కుబేరుని నిధులలో నొకటి 

ఇశార[ ఇ ఆడకతాబేలు, సరన్వతివీజె 

ఇత్ర క్షం రెండు చుక్కానులుగల 

వెద్దనావ; నావల సమూహము 

కాల, రాం గజ్జగలవాడు; వ్యభిచారి 

ఇత్ర ఆంగ కానెపోనిధోవతికట్టుట, 

ధరించుట రం సెం శల! 

తెల కాగ రెండువైపుల గోచి బిగించి 

మోకాళ్ళవరకు కట్టిన ధోవతి; 
మోకాళ్ళవరకుండు “విన్నరోవతి లేక 

వరికిణి 

₹అ₹1, ఇం మట్టికుండ 
ఇత్ర, రాగం చిన్నమట్టికుండ 
ఇ్ఞఅ[₹ ర్తం సము, దపు లేక నదియొడ్డున 

గల; నెమ్ముగలపరిపు (పడేశము; 
య క 

ఒండుతో గూడిననేల; బుదరనేల 

B71, గం 0 కడుగుట; 
చ భముచేయుట 

fsa రెం కూరగాయలు పండించు 

భూమి; కూరగాయల మార్కటు 
ల 

ఇలా గం కొంచెము; ఖ్ 

కాళ్ళ 41, గం తాబేలు; ఇాణిత్ర 
ఖత, [ఇం కొంచెము; కొద్ది; కాళ్ళ 
ఇాళ్ళాషగా గ్భెం తాబేలు; ఇాల్దాల? 
ఇళ్లు కం కల 
భు షా ఇగ! 

ఇాతో!ళగ రం ఇం ఇళ 
ఇనా [గా వంకరగల; వంగిన; లోపము 

గల; నీట బుట్టిన; రం వ్యకబుర్ధి; 

కుటిల స్వభావము; వంకర 

దోషము 

ఇా్లాళా[ (గం నీగ్గెగ్గులులేని 
[కు రాగ కుటిల స్వభావము; 

సిగ్గెగ్గులు లేమి 

క్రశ్శెషు యినుసముక్క 

ఇ, re 
క ర్తోం ఆంకుశము; CET 

మరగ శాగిం ఫకీరుల భివషిపాాత 
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ఇ. ఇం (ప తివిషయమును 

చెడ్డగాచూచువాడు 

PT కం కాటుక; కాటుకఠరన్న్నులు 

గలయెద్దు (ఇ్బా కాటుకకన్నులుగల 

ఇక ఇగెం నలుపు; శ 
nT, [గొం కౌటుకగల; నల్లని 

ఈ ఈగ న రనికన్నులుగల 

యావు; అరటి; పొగమని; వర్షాకాలపు 

నొక వండుగ; వర్షాకాలపు ఒకచిన్న 

శృంగార పద్యము; దీపపుమని 

mater, రం కాటుకొబరణి; 

der § tet 
కాల? శాం చిన్నకాటుక దిరణి; 

CSE 
౫. ఇం (జ్యా నల్లబడుట; 

నిష్పుఆరివోవుట; శాం [గం 

కాటుక పెట్టుకొ నుట 

కాల Tro ఇం mI 
కాలా రం అరటితోట 

శా] ) రొం కౌటుకబరణి; 

martian § wrtar 
ఇనాలోరం ఇం 

ఈడే? 

ఈ శాగ్గిం గంజి; ఇక 
కాశ? ₹ాగిం మృత్యువు; భగవదాజ్ఞ; 

కర్శవ్యనిర్వ హణ; నిర్ణయించుట; 

(వారబ్దము 

చిన్న కాటుక కాయ 

౮1, రం బందిపోటుదొంగ; ఒక 

రష్యాజొతి 
| 

ఇాన్నా[ఖ రాసా దోపిడీ; మోసము 

ఇషా [గ టక్ గరి; అబద్దాలాడువాడు 

కసా? ఇం పోట్లాట; చర్చ 

షాన్, రాగా వంకర; దోషము 

ఇనాలౌ కొం కాటుక; మనీ; మేఘము; 

సురమా 

శా గాం కాటుక రాసుకొనిన 

కాహ్యో[%* ర్పొం బందిపోటుదొంగ; శ[కా 

కాశ రాగం దారిదోపిడి 
ఇాహన్లా[షా గం కోతలరాయుచు; గప్పాల 

రాయుడు 

కా, ఎనుగుగండస్థ లము; నడుము, 

కొయ్యచెక్కా; ఆధిక్యఘు; 

నము; పాది; శవము; చాప 

కరమ, రం నేన; ఉత్కల డ్రోపు రాజధాని; 

బంగారుకడియము; ఇల్లు; ఒడ్డాణము; 

కొండన డుయు; రాజధాని; సమూ 

హము; ఏనుగుదంతప్ప కడియము 

స్మా 

ఇారాళ్ష్ ఈం నేన; ఇ 
ఇరా ఆగ్గీం కొరుకుట యందగు 

ధ్యన్యనుకరణము; పోట్లాట; ర్తం 

శివుడు: జ్ఞా (_శేష్టమైన 

౭m ) 70 సం కోవముచే 
meme పండుపటపట కొరుకుట 

ఇంక ఇం నేనః ఇష 
కారాగ[్ఞః రం ఉమ్మిపాాత: 4M 
m౭, fఇం కరచునట్టి; కొరుకునట్టి; 

రం యుక్సి; నేర్చు [కటా ల 

eT, Fo పెద్దటోను; కంచె; కట 
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కలా కం నల్లిజీలకజ్డ: I 

ua (ఇం అమ్మకము; జ్లాళగ్గా 

౭1, 0 కా తెగుట; గడచుట; 

ముక్క_లగుట; నరుక బడుట; 

చంపబడుట; మినహాయింపబడుట; 

దూరమగుట; సిగ్గుజెందుట; కత్సిరింప 

బడుట; నాశమగుట 

ఇగ, ఆగం (నీతి; తెగుట; కత్సిరింపు; 

తగ్గంపు 
కాశిగా ఇషం కోతవనిముట్టు (కొడవలి 

మొ); పంటకోత; పంటకోతల 

కాలము; శోయుట 

కారక రం పనసకాయ; పననచెట్టు 

కారక కం కం అ 

కాశ, రం పనసకాయ; పనసచెట్టు 

ఇడా? క కరచునట్టి; కొరుకునట్టి 

CALC] రం కో యువాడు; కరిచునది 

ఇక ఇ కోత; కోతకూలి; కత్తి 

రింప్ప; పంటకోత 

ఇశ్రా, కం కత్కిరింప్యు కోత; 
కతి రించిన లేక చెక్కిన పూలకా 

దులు (అల్లిక); గా కత్సిరింపటడేన; 
కోయబడిన 

కరడ ళం క్రొ ట్రా టి ర క 

ఇర? $ పాతము; వైరము; కటకట 
యనెడి శబము ' [కడకన్ను 

(ధా 

"చః ర్తం కడకంటిచూప్పు; వ్యంగ్యము; 

= ఇం కం భగ! 

ఇ౭77, ఇం కోయుట; కో యురీతి 

ఇరగ, ఇగ దాకుః కైజారు; ఇళ 

ఇలానా ఇం చిన్నబాకు; 'రెండువెపుల 

వదునుగల చిన్నకత్సి; చిన్నగొడ్డలి 

ఇార[గా కృం కోత; కత్తిరింపు; కత్సిరించిన 

లేక చెక్కిన పూలతాడులు (ఆల్లికు 

a గం అ లిక పనిగల 

(వత్రమ) 
ఇంగా రం కోయుట; . కోతకూలి; 

కోసిన లేక కతిరించి తీనిన 

భాగములు 

౭? ర్వొం ఆడవిపిల్సి; కత్తి; బాకు 

₹౭1జ్లై, రం క డవ; గుండిగ; బావి; తాబేటి, 

వెన్నుచిప్ప; అప్పుడే కొమ్ములు 

తలచూ పెచి బట్దేదూడ 

mfe, ళం నడుము; ఏను గు 

గండస్ట లము; సిరుదు; మొల 

ఇషా ఇం ఒడ్డాణము; ఇల! 

ఇర: గ్రొం నడుము; కాగా 
ఇగ రం మొల; పిరుదు 

mf, ర్తెం మొల; నడికట్టు; ఒడ్డాణము 

faq, fz నడుమువీగి౦చిన; 

సంనీదముగానున్న 
ఛి 

కార్చానా? ర్త మొలతాడు; ఒడ్డాణము 

కార ళ[0 నడు ము; 'మొ ల; 

పిప్పలిచెట్లు 
యి 

ఇరా [గం తీక్షమైన; పదునైన; 

ఆతిమనోహరమైన; ముళ్శుగల; 

ఆకరించునటి 
అ బి 
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శక, {జ్య చేదుగల; తీక్షీమైన; ఇంపుగా 

లేని; ఆపియమైని; పదునైన 
కాడా f చేదుగల; కఠోరమైన; 

భయంకర మైన, అ(పియమైన 

కార్చారా! ఇ ) ఆయము; ఉదేకము; 
కళ్ళారా రం ba దుర్మా రము 

బండబూతులు; త్రీక్షము 

ఇార్ల[షగ, ఛై మనను నొప్పించుమాట 
ఖడోలా = రం కోయునది; కోతకోయు. 

వాడు; భం కోత; కోయుట; 

గా ది 

౫న? ₹ఇ7గా ర్య మూతగల వంటపా(త 
కణ ర చిన్న మట్టిప్యాత [పాత్ర 
కారా ఇకా రం మూతగల ఇ కడి 

₹౭[₹7 రం గిన్నెః Cre? 
mfr. లం చిన్న గిన్నెఃక త్తివిడి 

కారా పెని గుండని భాగము; 

పుష్పమందు అండాశయము చుటును 
బి 

వుండు పత్రములు 

శ, ఈం కమీషన్; తగ్గింపు 
కాడ్డా్ళ (కాం మూఢనమ్మక ముగల, దృఢ 

మైన, కొరుకునట్టి ; కరుచునట్లి; 

గటిపటు దలగల 
ళు ళు 

ఇ్యాడ్డ( f బలవంతుడై న; బలనీన; 

ధైర్యముగల 
కర్, ర్హొం కొయ్య, కట్ల; ఒకముని; 

(బాహ్మణమనెడి వేదభాగిము, (గా 

కొయ్యతో చేయబడిన. నికృష్షమెన; 
> (mL 

కఠోరమైన 
క చ బాజా 

FETT Fo పెద్దకొయ్య బోను కంచె; 

కటకటాలు; గట్టి గాకట్టిన దది 

శక !, fio కొయ్య బొమ్మ; 

కీలుబొమ్మ; ఒకొరుచెస్పి నటు నడుచు 
ల్. 

కొనెడు బుద్ధిహీనుడు 

శారిగ[క్ర౫[, ఇ 
న వ|డంగిపీట; ౪1 

ఇళళి (కం Ug: the 
an a wood pecker 

కరతలగ ర్థా ఏనుగుకాలికి చేయు 

కొయ్యబేడీ 

కౌతళగగా రం సవతితండి 

wear, ర్య క పటనన్యాని, ఒక్ 

'వెవ వుడు 
ఖు వ! 

mame. ) గాం బలిష్టమైన; ఆత్యా 

ఇతగ్గాగగాణ (న క్ర గ ల; కాముకుడు; 

వ్యభిచారి, పోకిరి 

mm: శగిం పుష్టి లావు; పోకిరి 
తనము; ఆర్యాళ; కానుము; మోహము 

ఇత్ర, ఇం కొయ్య పెళ్లై; పళువులమేత 

తొట్టి; కటరటాలు 

కంర రాం వీల్లల మెడలో వేయుపులి 

గోళు; తాయెత్తు మొ॥ రక్షొభూషణము 

శక రం వీపా; "నిడుపాటి (నీళ్ల) 

తొట్టి; భోజినపీఠము 

శరిశ్రైళగ శం కవన కృత్రిమ 
ఇతర 7ం ) నవ్వు 
m1, ర్తం కమండలము; కొయ్య పా్యత 

శర [ఇ (కూరమైన; చిక్కుగల, 

గట్టి గానున్న; దుస్సాధ్య మైన 
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ఇర: చం (కూరత్వము; కష్టము; 
తీక్ష్తః ఇబ్బంది, చిక్కు. 

గణక ఇం ఇబ్బంది; కష్టము; 
దుస్పాధ్యము 

ఇళ, గం బిదసులేక గట్టిగానున్న 

పెతోలుగల 

కార్చజాగాగ *ం ఆ ఎండికొయ్య వలె 

బిగియుట 

ఇర, కా గట్టిగానున్నః కఠోరమైన; 
ఇగ, $ మిక్కిలి బలముగల; ఆ(ప్రియ 

మైన 
ఇళ, రం కొయ్యభోషాణ ము; ఇవా 

ఇరిణ[ ఇగిం కావడి పెట్టె అలగా 
ఇవ. ఇ్యా. కఠినమైన; దయలేని, 

చట్టమైన 
ఇరగ ఇగీం నిర్ణయత్వము; కఠినత్వ 

ము; గట్టితనము 

శన, ళం కావడి పెట్టి; కావ్! 

ఇరగ రం కొయ్య భోషాణము; ఇాస్రిల్యా 
= ఊొడచెన నీళ్ల తొట్టి 

ఇలికో క కాపడి పెనై; ma 

శక రం ధాన్యపు పొల్లు . 

కాక్టణా ఇం ఉరుము బెదరింప్వ; 

పెళ పెళధ్యని; నొప్పి; మెరుపు; 

గర్జనము 

గక్టెకాక్థః రాం వెళ సెళధ్వని; పెద్ద 

(మోత; -* 

ఇ్యాక్రాగాగాం భం [కం గర్జించుట;ు పెళ పెళ 

మని విరుగుట; ఉరుముట 

mer, కం fo కడకడమని 
ధ్వని చేయుట; సలసల కాగుట శ్రా 

[కం సల సలకాచుట 

కాకక 6, ళం గర్భనము; కడకడ 

మను ధ్వని; సలసలకాగెడు ధ్వని 

కక, రం వీరగితమ; వీరనైనికుల 

ను త్రేజపరచు యుద్దసం॥ పాట 

ఇకెళ్ళేర ఇం భంటాజు; వందిమాగధులు; 

వీరగీత ముపాడషువాడు 

ఇక్రష [ఇం రుచిలేని; చేదుగల; అపి 

'యమైన; దయలేని 
శాక్రశ[, [గం ఇం చేదుగల, అ[సీయ 

' మైన; తీక్షమైన; కఠినమైన ఈగ 
జొన్నదంటు (చొప్ప) 

ఇక గం గట్టిగానున్న; కఠోర మైన; 

బిగువుగా నున్న; [కూర మైన; కోడి 

యము 

ఇకక, లం కాఠిన్యము; బిగువు, 

అసహ్యము; కఠోర వ్యవహారము 

ఇాక్రగా[ రం గట్టి వస్తువువిరుగు ధ్వని; 

లంక ణము; పస్తు 

ఇక్ర[ష[7, ళం చిన్నతుపాకి 

శాక్ర[, లం పెద్దకాగు; దాణలి 

wT, en అండా 

ఇశ్ర?ళ్లం ఛం చిన్న బాణలి (బాండీ); 

"పెనము; చట్టి; చిన్న కాగు టేకబాన 

ఇళ, భం గొలునులోని ఓక 

ఉంగరము; గీతపాదము; కొ కె్మైము; 

గొాళ్ళిము, ఇబ్బంది; వాసము (జ 

శం షా mT 
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ఇస్తాగ్గాం (క్యా ఘాటుగానున్న; చేదుగల: 
దయలేని;. ఆ(పియమైన; కో విస్గియైన 

ణా సైనా, ర్తౌం అవనూనె; Mustard 

011 

ఇళ్ళంగగగ ౦ క్యా చేదుగానుండుట; 

అ(పీయముగానుండుట; కో పపడుట 

శశ ఇషం చేదు; కఠినత; ఘాటు 
కడ? ఇ0 గ్య వెలికితీయబడిన; 

పూలతాదులు ఆల్లబడీన; ఉదయిం 

చుట; వెలువడుట; పాలుమరిగిగట్టి 

పడుట; లాగదిడుట; ఆక ర్షింపబడుట; 

రంకుమగనితోలేచి పోవుట; పోటీలో 
ముందుకుసాగి పోవుట; రెం పాలు 

మరగకాచి గట్టి పరచుట 

కాడల! గిం కవ్వపు త్రాడు; సళ్ళే 
శశ, ఇగిం చిన్నకడవ; చిన్న బాణలి; 

,.. అల్లిక; అల్లికకూలి 

కశ ర్హొం ఆల్లి కపని; బాణలి (బాండీ) 

శ ఇం ఆప్పుచేయువాడు; 
ఉద్దారకుడు; వెలికితీయవాడు 

ఇత్ర ఇం వుల్ల పెరుగు; మసాలా 

[దవ్యములతోతయారు చేవీవ 

ఒకప్పులుసు 

ఇంగ ర్తం అణువు; రవ; మెతుకు; గింజి; 

భిక్ష; నీటిబొట్టు [రవ 

fer, ఇం బియ్యపునూక; అణువు; 

ఇాగ్ల కం fఇ ఎందుకీ; ఎట్లు; ఎంత; 

ఎన్ని; ఎక్కడ? రం చిల్ల గింజి 

ఖగ ఛం కళముపాళి 

li 

ఇగ. (0 గ్య ఎంతమ్మాతము; ' 
బొత్తిగా; పూర్తిగా; కా అంతయు 

కాగ్షణా రం చిల్లగింబి ఇంళ్గాం ఎందుకు; 
ఎంత; ఎట్లు 

శ 0 ఈ నూలువడకబడుట 

ఇగ్గాగ? ఇం రాట్నపుకదురు; నూలు 
వడకు సామ(గి వుంచుబుట్ట 

శల, ఇషం కత్తిరింపు; ఆలోచన, 
యుక్తి; శోధనము, సంక్షేసము 

శా భం చిన్నచిన్నముక్కలు; 

గుడ్డ పేలిక లు; పేచ్ళ 

శ, శాం కం కత్తి రించుట; 

కొరుకుట; కొంచెము కొంచెముగా 

కొరికితి నుట; రం పె ద్దఠకత్మి; 

అడ్డుపసంగము చేయువాడు 

శా ఇం క తెర; చిన్నపటకారు; 

అడక తెర; సవాణము; చిమటా 

me ఇం యుక్తి; ఆలోచన, 
ఇరగ కొతి రింపువ; తారుమారు; 

వ్యాకులత; యోచన; అపహరణము 

శ], కం బిందువు; తునుక, ఖైదీని 

కోర్టులో విచారణ కాలమున నిలువబెట్టు 

పెటైటోను [కూలి 

శకి ఇం కత్కిరించుట; కొతి రింప్ప 

nT. శంక తన్పీంచుకొని (పక్క 

దారిని పారిపోవుట; కొతి రింపె 

జేయుట 

శశ, ఇం గానుగ ఆడీంచువాడ 

కూర్చొను కొయ్యపలక; కత్తెర; ఒక్ 
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నెక్కి.ంచు యంత్రము 

కాగల, రం హత్యః ఇఇ 
శర: రం హంతకుడు; ఇగ 

కాగల కం సర్శసంహార ము; 

కాగా 

ఇగ్గాగగ కం చెత్కచెదారము; (నూలు) 
వడుకువాడు 

CTE ff ణా ఎచ్చటన్నై నా; 

ణక, ,ఒకొనొకచోట 

కాగ. రం ఆకారము; కోత; తగ్గింపు; 

ప ద్ద తి ఒకవిధమైన (గుడ్డ) 

కత్సిరింపు 

ఇగ్యాగక్యళా రం. వేనల్యు 'జ్యోళ్లో ఇ 
శరం 

ఇక రం పడుకుట లేక అందుకిచ్చు 

కూలి; ఒక పట్టుగుడ్త 

శా. శా ఈం వడికించుట; TEE 

౭7-౫77, రం అడ్డు్యపనంగము 
౫, ళం వరుస; 

సమూహము 

ఇగ: ఇం ఇగార. [గం బారులు తీరి 
యున్న 

ఇగ, గం ఎన్ని? ఎంత; ఎంతయిననూ; 

ఎన్నయిననూ; ఎవరు: చాల 

ఇగ [గా ఎంత; ఎన్నిః ఎక్కువ; 
కొంచెము ధా 

ఇగ, ఇం కొన్ని; అనేకము 

కరే[ఇ1, శం "నేన: ఇష 

పం క్రి; 
penn 

శార[7, (ఇం హత్యచేయబడీన 

ఇష కాం ఎంత; చాల; ఎన్ని; ఎంత 

మంది 

కాగ, రం ళం మత[్యగ౦థము; 

పుస్తకము 

కారో[ళ[, ఇషం వడుకుకూలి; వడుకుట; 
పనిలో జాగుచేయట 

ఇళ? Fo పీనాక తిః బాకు; మడ్డుక' ర్తి 

ఇాళా[౮, గాం హతకుడు; (సేమపా(త్రుడు 

ఇచ; ఇం చిన్న కొతి; కంసాలివాని 

(శ్రావణము; ఒకతలగుడ్డ 
f్ఞ్య కవిరిరంగుగల; కాచు 

'వన్నెగల; ర కవిరిరంగు 

కాలా ర్భొం పాటలుపాడి నృత్యము 

చేయుట వృతిగాగలయొక హిందూ 

జాతి; 'కేరళలోనిఒక నృత్య సంవ 

దాయము 

ఇల్ల, రృం దిగాయికొట్టుట; (షా బడాయి 

కొట్టువాడు 

శా, ఇం బడాయి: శ 

శల, రం కవిరిరంగు; కాచు 

కారణ, రం హత్యః ఇ 

క౭రె- రం సర్వ సంహారము 

FTIR 
శ, ఇం ఉరితీయుచోటు, 

₹గళ్గగౌళ్ళ-ర్పం యుద్ధము; ర క్రపాతము 
mee ఇం హత్యలుదోపిడీలు 

wdqfaq-fro f7 దిహుళా; ఒక వేళ; 

EE 
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శాక, రం పృురాణకథలు చెప్పువాడు; 

పాటలుపాఢి నాట్యముచేయు 
హీందూజాతి; హరికథకుడు 

ఇళ్ళాళర్స కం తే పురాణము . చెప్పువాడు; 

కథలు చెప్పువాడు 

ఇళ్ళొగొ, శం చెప్పుట; మాట, వర్లన 

కాలాల, గం fF చెప్పుట; నిందించుట 

ఇలానే» ళం మాట; వ్యర్థ(పలాసముః; 

వాగ్యుద్దము 

కాలానే[ల క్యా చెప్పవడినః నిందింప 

దగిన; వర్తింపడగిన 

కలగ శాగ్గిం చింపిగుడ్డ; పాతగుడ్డల 

బొంత 

కాళ్ళా, ఇగ్గిం కల్పి తగాథ, కథ; పురాణము 

చెప్పుట 

౫, ర్హాం చిన్నకథ, కథావస్తువు 

ఖాల[ల్ళ₹, రం (వస్తావన 
ఇలారా గ్య చెప్పబడిన 

గ, [గం చెప్పదగిన 

యిక 

ఇల[7, 
శల, (1 తగరము; ౫ 
ఇల[7: 

CIRCE! qo సంభాషణ; చెప్పుట 

కథలోనికథ 

ఇళల, [ఇం చెప్పదగిన; ఇ్యాళ్ళాళగా 
శా, రెం గుంప్ప; కడిమిచెట్టు; రాశి 

ఇడ ఇం యత్నము; కష్టము; ఇబ్బంది; క 

విరోధము; మూరప్ప పటుదలః ర్తం 
ఖు బి 

లు; ఇలా ఎప్పుడు 

ఓ 

కాక, కం దేహపుఒడ్డుపొడవులు; ఎత్తు 

గాగ వొట్టి 
కాగ రం హత్యః నాశము; యుద్ధము; 

పాపము; దుఃఖము 

ఇగ, ర్తం కదందివృక్షము | 

క్లాగ్షాగాంర్దెం పాదము; అంగ; ఆడుగు; 

కాలిగు ర్లు; గుజ్ఞపునడక 

కానా ఇ భాగం గం అడుగడుగున; 

వెంటవెంటనే; అడుగులో ఆడుగేసు 

కుంటూ 

mT సాదములనంటినమస్కం 

రించువాడు; మిక్కిలి గౌర వించువాడు 
mmT- 0 పాదసేవ; సాకొత్కా 

రము 

7-0 (సతిష్ష; మర్యాద; (సమా 

ణము; కొలత; ఆదృష్టము: గొప్ప 

తనము 

ర 0 పిరికితనము; ఇాగ్గాళర్షాగ్గా 

mf గౌరవించువాడు; గుణ 

(గాహకుడు 

శా భాభం గుణగ్రాహకత 
ఇక భోం పిరికితనము; శార్షాడ్ల 

wd ఇం గం భయపడుట; 

సంకోచించుట 

ఇళళి ర్తం చె త్రచెదార ము; పనికీరానివి; 

కసవు; సా పనికిరాని; నిక లిప్త 

మెన ) 

ఇల, రం దుర్దశ; దౌర్భాగ్యము; 

mada, ఛి అవమానము 
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ఇఇ, (ఇ దుర్గతి పట్టిన; అవమానిం 
పఐడిన 

ఇఇ, గం పిసిని గొట్టు; తుచ్చము 

ఇగాల ఈగ అరటి చెట్టు; ఒక లేడి 

ఇ అ, ఛం అకఎతి: మనుష్యా 

కృతి; వ్య క్రిత్వము 

ఇ, ఇ కురూపము; (శ్రా కురూపి 

అ[ఇ₹, రం చెడునడత్క దుష్టబుద్ధి 

UE (కాం fa ఎప్పుడైనా; 

ఇగ $ ఒక వేళ్ళ-ఆరుదుగా; బహుశా 

ఇళగగ ఇం ఎప్పుడును; ఎంతమా 

త్రమును, (వ్యతిరేకార్థము తెలుపును) 

ఇంగ ఇభ ఇరా ఎన్నటికికా నేరదు; 

m౭, ఈం వురాతనము 

ఇ fఇం ద్వేషముగల; మూర్జపుపట్టు 
దలగల, fr fo ఎప్పుడైనా 

క్షాడ్నే గా Fi (40 (పాచీన మైన; రగ! 

మ రం దుఃఖము; మురికి; విరోధము 

ఈక; [ఈం 11 ఎప్పుడైనా; ఎప్పుడు 

కాశ అగా (క్యు మానవునితో సమాన 
మైన పరిమాణముగల 

ఇళ్ళ ఇం ఇబ్బంది వి రోధ ము; 

మూరపువటుదల; (వయత్నము, 
ఖు అ 

కక, గం మంచిఒర్డుపొడుగు 

దేహముగల (లగ 

ఇళ్ళళ్షు కం ఆనపకాయ; సౌరకాయ; 

ధనము తురుముపీట 

ఇళ్ళళ్షాగాగా కం నులిపురుగులు 
కాళ్ల, ఇ₹1గగ 170 మనుష్యాకృతి వంటి 

కక, ళం గొరము; (పతిష్ట, హోదా, 

సత్కారము 

కారంగా [గొం గౌరవించునట్టి; 

గుణ్యగా హకుడు 

భజన, భం గుణగాహకత్వ ము 

గగ ర్తొం గింజ; మెకుకు, నై వేద్యము; 

ధాన్యము ఆణువు; చిన్నముక్క; 

భితెన్నము, 

ఇనా (చెవి) శబ్దపు సంక్షీప్తరూసము 

mT: భం ఓరచూపు 
శ, రం బంగారము, ఉ మ్మె తః 

సంపెంగ 

ఇగ: కొం తెగిన చెవులుగలః; 

చెవులులేని, చెవులుకో యునట్టి; 

ఇభ (గం “కన్, మనిధ్వనించునది; 

ముకో్క_పియైన;, పెళునైన 

mm గం [50 అహ్యము 

పుట్టించునది; కలుగ జేయుట జ్య (క్యా 

ఉల్లాస ముగా నుండుట, జాగరూకత 

కలిగియుండుట 

ఇర, ఇం ము కోప స ము 

గగుర్చాటు; చిమచిమలాడుట 

కా, రం తనుక ముక్క, కణము 

ఇ ఇం బియ్యపునూక 

శా, కం గం కో తకుముందు 
'సెరువిలువ అంచనా వేయుట 
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CED 
wr, 5 గాలిపటము; ఇ 
Tar. 

ఇనా 4, ఇం కాళ్ళజెళ్తి THR 
mafeaarar, ఇం గం ఓరగంటచూ 

చుట; కనువై గచేయుట 

మ ter ఓరచూపు; కనువైగ 

male, భం చెవిపోటు; EArprick 

mf, ఈం చిటికెన (వేలు; 

fer! 

ల 

ఇాగాశాగ్భా రం తలను చెవులనుక ప్పెడు 

టోపివంటిది Monkey Cap 

79౭ $ం కణత 
ఇడ, ఇం | 
ఇాగార్గారా, రం గోరఖ్నాథ్ సాంప్రదాయ 

మునకు చెందినవాడు 

ఇాగార్టోఖాష్యూ కం దీజెగురువువ ఇఇ 
ఇరా, ఇం దీకెగురువు; శిమ్యడు, 

దీక్షటొందువాడు . 

ఇానర్దాన్షా్యాగ రం కొం డెములు చెప్పువాడు; 

మోసగాడు 

mT, ఇం గుసగుసలు; ఇఖాగ్గాం 

రా 
ఇాగ్గాళ[గళ్గా,. శం చెవిలోచెప్పినమాట, 

కొండెము 

ఆగాక, ఇషం ఆచూకీ: గూఢచారివృత్సి; 

శల, రం పీపా; డబ్బా: A Canister 

శాణక[₹, కం పళ్లెవాడు; వడవన డుప్ప 

వాడు; 

ma, ఇం కాన్వాస్ గుడ్డ తెర [రవ 

ఇ|గ్యాగ్స్ ఇం బియ్యపునూక్క అణువు; 

mr, ౫0 ఒడి; రొమ్ము హృద 
యము చ 

wf, ఇం fo తొలగితప్పుకొ 
నుట; బొమ్మ ఓక(పక్కకు వంగుట 

ఇం గం కౌగలించుట; ఒడిలోకి 

తీసుకొనుట; జొమ్మను ఒకవై పుకు 

వుచుట . 

ఇగ ఆగ[0 ద్వేషము; వైమనస్యము 
ఇర, fఇ మిక్కిలి చిన్నయెన,- 

ఆత్యల్బముః నికృష్ణము; రం తమ్ముడు 

ఇగ. ఢం చిటికెనవేలు (కా 
మిక్కిలి చిన్నయైన; చిన్న 

mf, ఆగం చిటి కెన (వేలు; 
ford 

గక, రం వడవన డుపువాడు, 

శాల 
ఇగ, ఇం నీటిబొట్టు; చిన్నముక గాః 

వజపురవః;ః అణువు, బియ్యపుగింజ; 

కన్య 
ఇాళేన్తా, [0 దానీ, శక్తే? 
ఇల, రం కంటిపాప; బాలుడు 

wim, ఛం. బాలిక; కంటిపాప" 

ఇళ[గఖగ్స్ ] ఇం కంటినల్ల (గుడ్డ 
కళగం చిటికెనవేలు . 
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కలగ, f ఒంటికన్నుగల మె ల్ల ఇగళ్రిళ్ళగా సర్పం వస్త్రగాయముపెట్టుట; 

కన్నుగల; ఓరచూపుగల Ta ba వవ్రగాయముపెట్ట 

జగ, ఛీగం చెవులుమెలి వేయుట: 

భష, కం గన్నేరు 
«far, fo గన్నేరుపూవురంగుగల 

ఇాన్గాజ్స్ భగం గుబిలి; ఇల 
wu, ఇం క్రీగంటిచూపు; కనునైగ 

శర: ర్తం ఒడ్డు, మూల; బంధు 

వర్గము 

శలే[ఆ[, రం వీచుడుః డబ్బిచ్చికొన్నబానిస; 

గృ ఒంటికన్నుగల; అపకీరీ గల; 

ఏక లాంగుడు; తుచ్చము; కృతజ్ఞుడు 

ఇళలిగం ఇషం చెవిపోగు; పళువులచెవులు 

లేకచెవికొనలు; గుజ్జపృచెవులునిటా 

రుగా నుండురీతి 

ఇషా రం గాలిపటపు మధ్యనున్నదారము; 

ఆంచుు వియ్యప్పునూక; తవుడు; 

tsp ణా ఒడ్డు; గాలి పటప్పఆంచు;, 

తాపీ 

శాక[కీ రం (శ్రీకృష్ణుడు; అందమైన 
బాలుడు ; ఆప్పు డు 

ఇ్లాజ్ష(ఇాచ్చి రం ఎద్దుల మెడ పైవికాడి;ః 

ఉత్తరీయము; 

కాజ, రం (శ్రీకృష్ణుడు; అందమైన 
బాలుడు; అప్పుడు; రాగా భుజము; 

వ్ల్లలు పెద్దల భుజము పె ఎక్కిపో 

వుటః ఒక నల్లలయాట 

శా, ర్భం మోసము, వెపముు మాయ 
శ, జ్ఞా మోసగాడు; ఇష 

బడీన; మిక్కిలి సన్నని 

శకడ[₹, ర్భం బెట్ట లగిడ్డంగి; బట్టలకొట్టు; 

బట్టలగది, బట్టలబీరువ 

ఇగాక్రా-గొర్లం ఆం దొషధములను 

షృటమువేయుటకు మునుపుమట్టిషా త్ర 

చెగుడ్డ చుట్టి తడ్రిమట్టి పలుముట 

₹కT, రం వస్త్రము; ౯౭ 
PT, Fo వస్త్రముః కపాలము 

ఇర్గ ర్షం వని 
ఇాగర్షణ $ గవ్వ 
mf}, ₹f!ం దుర్గ; క్ర! 

ఇారళ[్ క్షం శివుడు; [ఇఇ 
ఇరు ర్భం రలువు; (TE 
కరర రం త లపుట్జెః PIT 

శాల ద్ఞం త లపుబ్లిః 

సమూహము; మూత; 

కుండ పెంకు (గుర్తు 

వైచిప్ప 
కఇశ రం గిన్నె: క్యా గిన్నెవంటి 

ఆకారముగల; కాపాలికుడు 

safrar, ఇం కాలుచున్న 
శవప్పతలను కల్టతోవగుల గొట్టుట 

వా }go శివుడు; గొడ 

ff, ఇం 
కుండ పెంకు 

sed, fo దుర్గ; gr 

జటాజూటము; 

్రి క్షొపాత్ర 

అదృష్టము, 

డుయొక్ర ఫా 

కాళ్ళి తలప్పట్టి; 



శత! 167 శషజ్ట[ 

శా, ఇం శివుడు: భైరవుడు; | ఇరగ భం ఆడపావుర ము; 
కపాలముచేతపట్టి భిక్ష మె త్తుకొను ఆడగువ్వ; అక్షతయోని, గా 
వాడు 

ఇా్గాన్సా ఇం (పతి చెట్టు 
mq! fa లేతపనుపురంగుగల, ర్దాం 

లేత పసుష్పరంగు 

frre, ర్తం కవుజుపిట్ట; ఒకముని; 

తీతువుపిట్ట, [ఇ పనుపువన్నెగల 

fy, ర్భం కోతి; ఏనుగు; సూర్యుడు 

wf, రం వెలిగచెట్టు; వెలగవండు 

wf, రం అగ్ని; ఎలుక; సూర్యుడు; 

శివుడు; విష్ణువు; ఒక ముని; కుక్క; 

గోరోజున వర్షము గక గోరోజన 
వర్ణ ముగల 

far, భం 
బూడిదరంగుగల 

fu, (గా కపిలవర్హముగలి; 

సీరుకావిరంగుగల 

ఇఇ, రం పట్టువస్త్రము [జ్ఞా 
"కర్ణా గం వంశనాశకుడై న పు(తుడు 

ఈ, రం కర్పూరము; Camphor 

శకాచ్ళ) రం లేత వనుపువన్నెః (జ్ఞా 
లేత పనుపురంగుగల; కర్పూరముతో 

తయారుచేయబడిన 

శాన, రం పాప్పరము; గవ్వ పక్షీ 

పుల్లావుు గ 

కారా గాధల! 
waa, రం నోరుమెదల్సక యితరుల 

యత్యాచార మల నహించుట 

కవీలవర్ల్ణము తెలుపు కలినీనరంగుగల 

శల, ర్భం చెక్కిలి; ఇ[ధా 

ల భార్యాం భం ఊహాగానము 
పుకారు 

ఇగ్గాళా గ, గం కేవలము 
కల్పిత మైన 

ere, రాం దిగ్గపెని గులాబిరంగు 

P44, శీష్మము; తెమడ; నురుగు కార్యా, [కం వ. 

ఇగ, శవము ప్రైకవ్పు వస్త్రము [ఇళ్ల 
ఇార్గాగా ఇగ [ఇ మిక్కిలి వినీని గొట్టు 

ఇనా ఇల్ ఇ|ం పినినిగొట్టుతవము, 
అన్యాయముగా ధనార్జనచేయుట 

శయ, ఇం [ఇం శవమ్హవస్త్రము 

కవ్వుట 
ఇర్గాగ. ఇం బై రాగులుధరించు 

లేక మహమ్మదీయుల శవప్పు మెడలో 
వేయబడు చేతులు లేని పొడవైన 

' చొక్కా [ ఇరుకుచోటు 

జారగా రం ఖైదు పంజరము; 

౫9, రం తలలేని "మొండెము; 

ఒకరాక్షసుడు మేఘము; నీరు, 

కేతువు; కడువ్వ 

ఇ సం [కొం ఎప్పుడు 
ఇా్షాక్ఞ[, ఇం. చెడుగుడు; వట్టలను 

పట్టుటశై జిగురుపూని _ ఉచ్చుగా 
తయారుచేసిన వెద్గురుబద్దలు 
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ఇ ఆగం గోర్కీ శవమును | ఇగ, రాగం దస్తావేజులు 
పూడ్చుగుంట [(వాయువృత్తి 

FTI: Fo గోరీలదొ డ్రి శ్యశానము ఇతర, శం ఇబ్బంది; కష్పమ; 

ఇఇ, [గం సలువన్నెలుగల క్లాఇ[జ్ఞగ $ దోషము 
mfr: రం గోరీల దొడ్డి; శ్మశానము 

ఇచి, ఇం త్రీలకొప్పు: జ్ఞా భం 
పలువన్నెలుగల 

ఇక? ర్భెం వ్యర్థమైన పని; చెత్త చెదా 

రము; పనికిరాని వస్తువులు 

CIID కధ గంద్రగోళము; చ్యర్హ్మప 

స౦గము; పోట్లాట 

=afed!, ర్త పనికిరాని లేక పాత్ర 

క, | వస్తువుల నమ్మువాడు; 

క లహ్మనగ్రియుడు 

ఇష్యళ్యా రం ఇనుప చువ్వలకు (గుచ్చి 
కాల్చిన మాంసము జ్ఞా వేయింప 

బడిన 

ఇల, శం తోక మిరియములు; 

చలవమిరియములు. 

ma (గాం మాంసవి(కేత; మాం 

సాహారి, మాంసమును వేయించువాడు. 

క్లాష[ఇణ ర్పొం కెక్టెం కుటుంబ సభ్యులు 

₹₹7₹ రం వృతి పనికిరాని సామ(గిః 

వ్యర్థపుపని [eer 
ATT, ఇం గం. పెల్లగించుట 

ఇళ ౪ రం వికయపష్మతమ్యు దస్తావేజు, 
అధికారపృతము; దానప్మ్యతము 

కల, f దస్తావేజులు! 
(వాయువౌడు 

గ, రెం కవీరదాను [వి, శ 1456. 

16757]: హోలీవండుగకు పాడు 

అశ్లీ లగీతము; మహాపాతకము; గా 
(శేష్టమైనః పూజ్యుడు 

ఇ[, ర్తం మనుష్యుడు; 

సముదాయము 

శాశ[ణ[ ₹ళ్ళ॥0ం భార్య: రం వంశీకుల 

వర్గము; సమూహము 

శాశ్ళ[₹ రం పావురము; గువ్వ 

Hq ATTA Fo పావురముల గూడు 

ఇక్షాగగషా!న్లా, రం సావురముల మోజుగా 
సపెంచువాడు 

Tn, శాగిం కపోత క్రీడ; పావు 
రముల పెంచుట 

కణ రం ఆంగీకార ము, మంజూరు 

ముఠా; 

కార గాం గం అంగీకరించుట, 

'మంజూరుచేయుట 

కాల చ fఇం ఆంద మైన; క్ఞాఖ 

mfeA ఇం (వాత పూర్వక మైన 
అంగీకారవతము 

mx io కం Pe 
కాం, రం మలబద్ధక ము, అవరోధము; 

పట్టుకొనుట; అధికారము; స్వాధీనము 

ఇనా? రం మరబందు, ఆధికారము; 

వశము; ఆ్యక్రమణము; పిడికిలి , 



కారాగార 1609. 

mfeA. ₹[0 మలబద్ధకము 
కాళ, ఛాగం గోరీ శవమును పూడ్చు 

గుంట 

mm fo కమ శ్వశా 

fram రం నము 

౫. [గం కొం ఎవ్వడైనా? అరుదుగా 

ఇాళగా రం ధనుస్సులు తయారుచేయు 
వాడు; కళాకారుడు; చిత్రకారుడు; 

నేర్పరి; విరిగిన లేక కీలుతప్పిన 

యెముకలను కుదుటబెట్టి కట్టువాడు 
శ. ఆగం చ్వితకళ ధనుస్సులు 

తయారుచేయు వృతి లేక విద్య; విరి 

గిన లేక కీలుతన్చిన యెముకలను 
కుదుట బెట్టికట్టుట 

- శలాకణు  ర్భం సన్యాసుల జలపా(త; 

ఇలకర్మ 
శాజఆశే[, ఇ సాధువు; కమండలధారి; 

మోసగాడు రం (బ్రహ్మ 

ఇాగ్గకర్యా "రం సన్యానుల జలపా(త; 

శక 
ఇళ్ళకు రెం శెం ఇజలః ఇగ్గిం ఎత్తైన 

యిండ్త ఎ కెక్కుటకు దొంగలుపయో 

గించు (త్రాటి నిచ్చెన; వన్య మృగముల 

ప'పైడు ఉచ్చుల (త్రాడు 

ఇగ fa కొంచెము, చిన్నః తక్కువ; 

చెడ్డ గా (ఇ అరుదుగా 
ఇగ, గా పొదుపుచేనెడు; గరా 

a 

Mf, శగం పొదుపు: fH 

ma లం అల్లిక పనిగల ఒక పట్టు 

వస్త్రము 

ఆ గం మీతముగా భుజించువాడు 

Tad, fo ఇం THAI 
శ, fn బుతథాషిః PTT 
mT ₹గిం రమ్య: బెతృమ; చువ్వ 

కమ్మి 

ఇగాషారు గం నీచము; తుచ్చమూ 

ఇలాగ ఇం బలములేని; శకి లేని 

కూ రాగం బిలబాన తః శకి లేమి 

కాగా రం తాబేలు! కమండలము; 

వెదురు 

ఇర రం ధనుస్సు; ఇల 
కాగల ₹గ[0 ఆ డతాబేలు కొయ్య ముక్క 
శ ఇగ తరుగు; లోటు; నవ్షము; 

[ఇం తక్కువైన 
₹[2. గా 

arr 
ఇాగ్గాగగ షం ఈం దురదృష్టము; శు 

దురదృష్టవంతుడు; 

శవ], హద మె Tri fm మనోహర మైన 

కాగల రాం విలుకాడు; గ్య₹ళ్యాగా 

శాన గ్య, ఇం విలువిద్య; fran 

కనగా? [షం ఆల్పబుద్ధియైన 
medi, ఆం అల్ప బుద్ది; మూర్ధ 

త్వము 

md fo తీరికలేని 

శశ్యాశగ ఛం తీరికలేమి 

శశ: [షం దౌర్భాగ్యడు; అ 
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శ: ఇం దౌర్భాగ్యము; ఇల 

7 
క, ఇం నడుము; మధ్యభాగము 

కాగ రం బెల్టు; పట్కాః నడుము 

కట్టు; నాడా; గా సన్నద్దుడెన 

అశ ఈం సన్నద్ధత: చా౭ల 
గ [ఇం తయారుగానున్న్య 

నిద్దముగా నున్న 

+1, రం గది కంబళి" 

mafia, ళం నడుము; చిన్నకంబళి; 

రృం పొట్టి యేనుగు 

శా. భం చిన్నకందళ€; పద్మముల 

సమూహము 

. కాళ్ళా రం పద్మము; రాగి; తామర: నీరు; 
ఒకణింకః కనుగుడ్డు; 

రోగము 

కాగాభశార్డాగా రం తామర విత్తనము 

సాగాగ్గానా కొం తామరతూడు 
ఇాగారశశ్ళీ గం వచ్చకామెర్లరోగము 

భళా! 
ఇగ? భం లక్ష్మీ; సుందరి; వీరి 

సంపదలు, కమలా ఫలము; రం 

ఒకచీడప్పరుగు 

ఇాగాంషార కం సరస్సు; పద్మముల 
సమూహము 

ఇలాగ ఇం రడి ఇభ 

ఇాగాళాళగా రెం (ిహ్మ పద్మాసనము 

శా ఇం. చిన్నకమలము, 
తామరళూడు, తామరకొలను 

9 గీ 
పచ్చకామె ర్త 

ఇత, రం (హై; ఇం చిన్నకంబళి; 
పద్మసమూహము 

MTA. [ఇం మూర్చుచు; శ్లాశ్షో 
mf. [కొం చిన్నవయస్సుగల, ర్తం 

బాలుడు 

mmf. ₹[0 చిన్నవయన్సు 

mu. [ఇం మితభాషి; nN 
ma, ఇం మిత భాషణమ్ము 

Am. క్షం ధనుర్ధరుడుః $f 

ఈ గం ధనున్సులు తయారు 
చేయువాడు 

గ, గొం ధనుర్ధరుడుః ఖాజా 

కానక భం కష్టారితము; సంపాదించిన 

ధనము 

ఆశ[క గం కష్టించిపని చేయువాడు; 

ధనార్థనచేయువాడు 

mar. ఇం ఒకవట్టువత్ర విశేషము 
M౫ భం చువ్వ; సన్నది వెదురు 

చువ్వ; ధనుస్సువలి నంగిన 
చువ్వ 

శ. ఇగం ధనున్ను; ఆజ్ఞ; ఆర్చ్; 
ఫిరంగి; తుపాకు; ఇంద ధనున్సు, 

మిలటరీ యుద్యోగము 

ఇఇ, రం చిన్న విల్లు; దూదేకుటకు; 

తీగవాయిధ్యము వాయించుటకు పయో 

గించు విల్లు 

$A? గం ళం ధనా రనచే ముది; 

పొలము తోళ్ళు; మొ 

శ భముచేయుటి 

పోయిఫానా 
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mf, రం విలుకాడు; {4 ధను 

న్ఫువలె వంగియున్న ఆర్బీగల 

ఇగ? గం ఇషం వరివీజమును మీదికీనొక్కి 

పట్టునట్లు నడుమున కట్టుకొ నువటకా; 

కమాను; దిసః జోరుతీగః విల్లువలె 

వంగియున్న వస్తువు 
శల రం వరిపూర్ణ త్వ ము; 

నై పుణ్యము; కబీరుదాసుకుమారుడు; 

ఆశ్చర్యము; ఆద్భుతకార్యము, {కా 

సర్వోత్కృష్టమైన; సంపూర్ణము, 

ఆతిశయము 

fe, భం నైపుణ్యము, 

| ణి 

ఇగ, ఇం లోపము; దారిద్యము; 

ఆల్పత్వముః కొరత; నష్టము 

శల. ఈం చొక్కా: అ 
అశ: [షా నీచమైన, లే 
శాణ[ఇ[ [73 రం నీచత్వము, ఇగ 
ఇషా ర్తం కూలివాడు; నౌకరు 

జల, ళం తెల్లకలువ, 

mater ఏ బ్ఞ్టగగన _ 
ఇనాం రం మట్టికండ; “rca! 

కాగల ఇం మట్టికుండ, మట్టిపిడత; 

భారా! 

" ఇాగరా రం కర్తిదిశిక గాలా 
ఇఇ, జ్యా మనోహరమైన, ప్రీకాము 

కుడు 

ఇల, ఆగం శరీరము; జాగ 
కాల[ణ్య[, ఇం ఆకారము; ఇఇ 

కాగా? ఇగ సర్పం మనిషి యాకృ ' 
CU శనగల, 1 తిని చూచి మనోభావ 

ములతెలుసుకొనువాడు 

ఇషాగా దిస; విశాంతిస్థ లము, 

స్టీరత్వము 

కాళిగా భం (ప్రళయము; ఉప్మదవము; 

ఆపద, మహమ్మదీయుల; 

కై9 సవులమతానుసారము శనములు 

లేచి నిలువగా భగవంతుని ఎదుట 

వారివారికర్యలు చివరింపబడుదినము 

కాళ్ళళ, రం ఆంచనా; కల్పన 

కాం. గం కల్పింవబడిన; అంచనా 

వేయబడిన 

ఇాగగా క్ఞం కౌనుగు చెట్టు (ఇ పిల్లి 
కళ్లుగల 

కళ ర్పొం కీరాణము; ఏనుగు తొండము; 

చేయి; కప్పము,; నిన్తు ఇఇ యొక గం 

కాగ రోం కొమ్ముపాత్ర, దానిమ్మ; 

కమండలువు రాగా ఉండియుండి 

కల్గునొప్పి . 

శశ. ర్హం చెత్త చెదారము, కాళ్ల 

ఇంగా కం 10 పెళ పెళవిరుగుటః 

ఉరుముట; (గుచ్చుకొనుట 

శా fం -గరుకుగానున్న; గట్టిగా 

నున్న 

mre To పెళ పెళమనెడిద్వని, 

కఅకుదనముః గట్టితనము; కొంటీనల 

కవలన కలుగునొప్పి 

శా. ఇం గళ్ళ ఆ వేశసడుట 
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ఇగ 0 f్ఞం కటు కకలిగి 

యుండుట న ల్లబడుట గం EA 

కాటుకపూయట 

PI రం బాణము, (గద్ద; రాబండు 

శాక. రం మగ్గముః $7 
PE. Fo వివాహము; కలక 

కాళ కొం మగ్గము; ఇగ 
mt. ర్తం తప్పెట 

ఈ, 
ఇత. + లం పెద్దగరిటె; తెడ్డు గంటి 

ర్హ్ లజ 

శా. రం అప్పు ఇ! 
mT. రం కారణము, ఖడ్గము, పని; 

తృతీయా విభ క్రీ వనిముట్ట్యు 

ఇందయముః శరీరము, చెవి; 
పరమాత్మ 

ఇాిగిగా గం చేయదగిన (గారడి 
కాగ రాం పనిః నైపుణ్యము కళ; 

mf Vf నే పుణ్యముగల; 
శత, § గారడిచేయునట్టి; గుణ 

వంతుడి న - 

శ ఆగం కత్తి కతెరః 
చప్పటుకొటుట 

oy లి 

శ. రం ఆరచేయి; కలశ! 
HT‘ రం భగవంతుడు; క ర్త 

చప్పట్లు 

అగ. ఇం ఈశ్వర లీల, చప్పట్లు: 

కర్తృత్వము: జా భగవంతుని 
సంబంధ మైన 

PT: రం చప్పట్లు కొట్టుట; చేతులతో 

తాళమువేయుట; మంజీరావాద్యము 

CRED ఛం హస్తలాఘవము; 
mf, పని; నింద్యకరత్త కళ; 

గుణము 

శార్న గం హీస్తలాఘవము 

చేయునట్టి; ఇం ₹ెం శా 
ఈ (శం పన్ను చె ల్లించువాడు; రం 

రైతు; ఇం చాకు, కత్తి; సహాయ 
పడువాడు 

ఇ. ] ఛం ఒడ్డాణము; 
కాగ. మ 

ఇరగ, రం కర్ణాభరణము; ఇచ 

CREED రం చెవులుకుట్టంచుట 

క ళం ఈం చేయట; ర్భం వని; 

సుదర్శనమనెడి తెల్ల పూల మొక్క 
లా 

ఖాకీ. ఇం బాకా; కొమ్మువాగ్యము; 

న! 

{zo కర్ణాటక సంబంధ మైన 

శ, ₹f[0 అంత్య(క్రియులు; తాపీ; 

పని 

౫, ఇం రంపము; ఇగ 

ఇ రం తలపులే; (ఇం పిసినిగొట్టు 

శర. రం (వేలు శో? 
mre, ఇం చేతి (వేళ్ళ 

సంకేతములతో శబలేక భావముల 

(పకటించువిధ్య 



పవక టై 173 mtd 

ఇల రం ఖడ్గము ల 
మారక: ర్తం వివాహము; కాళ 

TT ఇం గం. (పతలు) 
కలరవముచేయుట 

కల. రం వీరులభించనిచోటు; 
శవముల పూడ్చుచోటు; ముసల్మాన్ 

వీరుడు హుసేన్ చంపబడిన అరే 
బియాయందలి ఒక (పదేశము . 

౫. భం చొప్ప; జొన్నదంటు 
ఇ: ఒంటె పిల్ల; గున్న యేనుగు; 

ఇ ఆగం ఆడు ఒంటె; క్రా౭ళ్ళ ర్తెం 
ఏనుగు 

ఖగ, రం క్యారము; ఆదృ ష్షమ్ము 

కర్మఫలము 

౫m రం కోనుకూర (క్యాబేజి) 

శ. రం అదృష్టము; కార్యము 

కా ఇం: [గ సినీనిగొట్టు; ఇాశ్మాఇ 
భర, (ఇం కర్యనిష్తడు; పనిలో 

నేర్చరి 

₹₹౫7 రం అదృష్టము; పని 

౫57. ఇం జపమునందు మాలవశేె 

వుపయోగపడునట్టి చేతి _వేళ్ళ 

గణుప్పులు 

CREED రం సూర్యుడు; J 

ఆల! fr కళంకితమైన; నల్లని 

THT. ముఖముగల; అపకీ ర్రిగేల; 

దొర్భాగ్వ్యుడు (ఒక తిట్టు) 

కాంగా? Ff పెళ పెళ మనివిరుగుట, 

కర్కఎళ్టధ్వనికల్గుట 

కాగా, వింటినారియొక్కం ధ్వని 

ఇాళిర్సా రం బాణలి; ఇ్లాశ్రాల్ష 

కాం. ఇం ఒత్సిగిలిపరుండుట; రం 

అంపము 

కాశ రాం అంసము; ఖ్లాగ్యా 

కషం భం ఆపద; ఇబ్బంది; దెబ్బ, 

రం ఖడ్గము 

PTT 70 జ్యూ పతులు కలరవము 

చేయుట 

₹₹7, రం సన్నని మెడగలకొమ్ము 

కూజాలేక పాత్ర 

ఆగ ఇం ఖడ్గము; 7, 

ఇాషగాశా రాం ఖడ్గము; గోరు 
ఇళళి రాం కత్తి; శ్యశానమే 

maar రాం చేయువాడు; గారడి చేయు 

వాడు 

PNT. Go వింత పని; కంటిినెగ; 

అద్భుతకార్యము న 

ఉ(దేకము; mg, రుం ద్వేషము; 

PTT: గాం f¥ం ఎండ బెట్టుట; ఈడ్చు 

ట; చాచుట; ఆకర్షెంచుట; వీలుచుట 

య భం పిడక: పిడకనిప్ప్యుః 

ఏిడకనునీ; కచ్చిక 

కశక రం బంటె; మొగ్గ 

He: 

శ 
ఇక్ఞాళ, రం [కొంచ పక్షీ ఇనా 

mdr, రాం రంపము లాగువాడు 

} రం తామర దుంప 
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కాగా రం అరకుమొ॥ నవివుంచు 

గాజుపా(త; గాజుకూజా 

wT. భం వింత; గొప్పతనము; 

ఆను[గహము; మహాత్మ్యము 

ఇంగాగా భగం గారడి; వింతపనులు; 

PAA ఇ కర్టం 
శ: గం వింతపనులుచే యువాడు; 

గారడి సంబంధ మైన 

ఇ రం ఎతెననదిఒడ్డు; wre 

FT Fo ఒప్పుదల; ధెర్యము; (పతిజ్ఞః 

సంతి ప్రి; సుఖము; విశ్రాంతి; 

స్టీరత్వము 
కారకా రం నిర్ణయము; నిర్ణితవివ 

యము 

ఇరా ఇం 10 కర్కుశముగామా 

ట్లాడుట; కావుకావుమని ఆరచుట 

(కాకి) 
mr. To ఎత్తైన నది ఒద్దు; కాకి; 

మట్టి దిబ్బ; [జ్ఞా గట్టిమైన; లోతైన; 

_ దృఢమైన; తీక్డ మైన; కరకరలా 

. డునట్లు వేగింపబడిన 

భర, గం భయంకర మైన; ean 

శ భం భయంకరస్వరూపిణియై 

నకాళి 

ఇగ కం వార్తాహరుడు; వేటగాడు 
శన. ఇం కిరణసమూహము 

అకా ఇం f భాధతో మూల్లుట 

గ. ఇం అయిష్టము; ఏవగింపు 

గజ ఛం చిన్నబాణలి; కడవ 

శా రం ఉ త్తమయేనుగు; ఐరావతము 

కా. ర్షం ఏనుగు; a 

fre. భాం నలుపు; ఇార్లాగాగ్గా 

గగ. చిం నీరాః కళంకము; 

పొగమని 

ఇ) అభం ఆడ ఏనుగు fa 

mf రం చుక్కాని; చుక్కాని 

వట్టువాడు; పడవనడుపువాడు, (జ్ఞా 

నలని గ 
mf, ర్తెం చిగురుటాకు; (జ్ఞా నల్లని 

శాగ్నణఇగ. కొం విఘ్నేశ్వరుడు; ఇఇ 
fram, రుం గున్నయేనుగు 

ఈగ, లం వింతపని; అద్భుతకా 

ర్యముః కంటినైగ౧ 

ఇగ రం ఏనుగు; శం 

చిన్నదూలము 

ఖాళిగా f సమానమైన: కలసియున్న; 
గం సభాసదుడు; మిితుడు 

ఇాళిఖా, కం శ్రమము; వద్దతి సామ్యము 
శ, ఇం టం నుమారుః దగ్గరగా; 

జ్ఞా సమీపమందున్న 
mda 7/77, గం (ఇం రమారమి; 

మక! 

కాలిశ గాలా. కొం మిక్కిలిసమీప, 
మందున్న 

కాగ, 1% f70 రమారమిః భాగ్యా 
ఇాలిళ్ళనాగోగా, 70 మృతాషప్రాయుడగు; 

మరణా సన్నుడైన 

శశ రం భగవంతుడు; (కా దయగల 

మొగ; 
గి 
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ఇళ్ళ ళం దైవమాయః దయ 

ఇళ రం కుండ; వెదురు మొలక: 

ఆకులు లేని ఒకముం డచెటు (వెణుతు 
గా ఏ 

రు చెట్టు) 
టి 

జా, go ఆకులులేని ఒక ముండ్ల 

చెటు (వెణుతురుచెట్లు 
ణి ల 

ర్తం సీకలేకముక్కుగల చెంబు 

కాగ శీ శం చేదు; కటువు 

TIT, కం ff దుఃఖించుట; 
చేదుగానుండుట; శాం జాం చేదువలన 

ముఖము ముడుచుకొనుట 

శ, గం దయగల; జాలిపుట్టించునట్టి 

ర్తం దయ;ఒక కావ్యరసము; భగ 

వంతుడు 

క, ఇం బాలి; దయ 

1, రం పీకలేకముక్కుగ లపా(త్ర; 

గొం చేదుగల; తఆపియ మైన; 
కటువైన 

wT, రం హృదయము; గుండె; 

కొమ్ము; సాహసము; (ప్రియవ్య కి 

కాగ | గాం కఠోరమైన, గట్టియైన 

ఇ్యార్గా రం కాకరకాయ, ఇ్యాజ్లిభ్యూ 
అత, ఇగ్లిం ఆడవికాకర; చిన్నకాకర 

కాశీ, రం నల్ల త్రాచుపాము 
శీల, ఈగ నల్లమట్టిః ర్తం మాలకాకి; 

వెదురు మొలక; జెముడుకాకి 

శశ, కం కాకర ఇల 

ఇళళి, ఇం అడవికాకర, చిన్నకాకర 

me, రం ఒతి గిలిపరుండుట; ma 

ఇగె౭గ ఇం కోటన్ మొక్క 
ఇష ఆగం ఒత్సిగిలిపరుండుట; 

తలప్ప[రె 

౫, f7 కోటి; రం ఒకకో టీసంఖ్య 

sus: రాం కోటీశ్వరుడు 

లెక, రం సుంకమువసూలు చేయు 
వాడు; షరాబు; కోశాధికారి 

mT, గాం fi%o గీరుట, గోకుట 

ఇషా జా కోటి; ఒక కోటి సంఖ్య 

భశ, కం కొం గీరుద; గీకుట 
తురుముట 

భా, గం కొంచెమునలుప్పగ ల 

mar, ర్తెం వాక్కాయ; కలివెయ 

నుముళ్ళ చెట్టు 

శర, కాగా ఒతి గిలిపరుండుట 

ఇాళగౌ ఇం రంసముః జ్య) ఉంప్పుడుకత్తె 
ఇర, కం చిన్నరంపము; చిన్న 

గాజు పాత 

కక, ర్ధొం ఎండ్రకాయ; కర్కటరాళి; 

నిష్పు; కుండ; అద్దము; తెల్లగుట్ణము; 

గా తెల్లని? 'ేష్టమెన 

ణక Es కర్యటదాళి;ి ఎం(డ 

ఇక్షు | కాయ; నూగుదోస 

ఇకో, ర్ం :కంకరరాయి; ఆద్దము; 

పదును పెట్టు రాయి గా 

గరకుగానున్న దృఢ మైన; 

కఠోరమైన 
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కళచ, ఇఅగ్గి సన్నినిమెడగలకొమ్ము 

పాత; దోస మొక్క 

శశ రం రాచపుండు; 021062 
ఇ, ర్తం చెజికు, కత్తి; నిర్హ్భయుడు; 

f్య కనికరములేని; కఠోర మైన; 

గరుకుగానున్న; (ప్రచండ మైన 

శః ఇాగ్గిం పోట్లాటగ శత్రె; కటుభాషిణి 

గ రం ముణదాత 

క క్యా అప్పులు చేనినవాడు; 
fr 

కాశ, దం తప్పు; క్లాచే 
కాగ, రం చెవి వడవచుక్కాంని; కర్తుడు 

ఇగ, ₹ష్యా వినుటకింపుగా లేని 
mT, రెం కొండెములు చెవ్వుట జ్ఞా 

కొందెములు చెప్పువాడు 

శా రం కొళ్ళషెల్తీ 
sqrt 0 way 
ఇగ, కం ఉడనడుపువాడు; 

సంచాలకుడు, {4 దు, ము ము అ 

నివారించువాడు 

భగ కం చెవికమ్మ: నల్లకలువ 

శాం, రం చెవికమ్మ నల్లకలువ; 
కదంబము | 

శాం[య్ఞణః కం చెవికమ్మ; కురడలము 
(లు 
2A (ఇ వినుటకింపుగానున్న 

tae 
© గౌం కుండలము; పోగులు 

pacer 1 ఈ 

ఇగ రాగం చేతిన డిమి (వేలు; 
చెవికమ్మ ;- తామరదుద్దు; కలము; 

తొండ ముచివర 

suff, రం క ర్హధారుడు, ఓక 

గాడిద; ₹౫ బాణము; f చెవులు 

గలి; 'పెద్దచెవులుగల 

౫7. [ఇం రం కొండెములు చెప్పు 
వాడు; రహన్యము చెప్పువాడు 

కార రం కత్తిరింపు; కోయట; 
శాన 1 రాట్నము వడకుట 

ఇగ్లే శ! క తెర 
కచ, et my 
ఇారగఖగ ఆగం కత్తెర; క త్త బాకు 

ఇత్లేశి. కాగ కత్తెర; కత్తి; బాకు; 
ఇగ $సా వణ ము; అభినయ 

స్తవిశేవము 

mae క 11 విద్యు క్షధర్మము; గా 
య దగిన; ఆవశ్యక మైన 

ఖా రం (బహ్మవ; భగవంతుడు; 
కాశ క్ట కారి; (గంధక రః 

ప్రభువు: కర్త; fr రచించు లేక 
_దాదరేయువాడు చేయువాడు; 

భగవంతుడు 

క కనా సృష్టికర్త 

త (ళా చేయబడి న, రం 

SE పనివారల సమూహము 

ఇర్గేక్ళా ]క్షం చేయనధి కార మః 

ఇళ్ళే రం బురద; అడును 

పర్వతము; 



. ఇరగ 177 xf 

కాకోన, రం బురద; మాంసము; పాపము, 

ఆడును 

కాల, రం పాచీనకాలపు కొమ్మువాద్య 

విశేషము 

శారా, ర్తం చింపిగుడ్డః (లశ? 

శరత, కం చింపి గుడ్డలు ధరించిన 
భిక్షగాడు 

కాల ర్ఞ తలపుట్జై; భికొపాత్ర, సెనము; 

తాబేలుపుజై; పెద్దకాగు; 

విశేషము 

కృక₹ రం దింగారము; ఉమెైత్త: చిత 

వర్ణము; రాక్షసుడు; నీరు వాపము; 

(జ్ఞా పలువన్నెలుగల' 

కాగ్గ, ర్భం పని చర్య, వృత్తి; (పారజ్ఞము; 

కర్యఫలము; విధాయక కృత్యము; 

మత విషయిక మైన కార్యాచరణము; 

ద్వితీయావిభకి 

కాగాక ఇ మతనం॥ కృత్యములు, 

నిత్యనై మిత కాదుల విధాన మును 
తెలుపు వేదభాగము బ్ 

బశ, రం పురోపాతుడు; Gf 
ఇ, ఇం వేవకుడు శిల్పి; కమ్మరి; 

కంసాలి [నౌకరు 

ఇఇ ర్పం కౌర్యకర్తః గుమాస్తా, 

ఇాగ్గల? (ఇం పనియందు నేర్చరియైన; . 

కర్మనిష్తుడు; చురుకుగా దనిచేయునట్టి: 
ర్త కర్మ కాండజిరి పించువాడు 

క, ఈం fm కర్మననుసరించి; 

ఒకశస్త్ర, 

కర్మవలన, | 

12 

ఇగ గాం సనియందు చురుకులేక 

నేర్పగల, పర్షిశ్రమించునట్టి; లా 

కార్యనిస్ట, సక్రియత్యము (చురుకు 

దనము) 

wu ఈం సామర్థ్యము; చతురత 

కాగ్గ ఇ[₹ఇ, రం మొదటిపదము విశేషము 

గాగల నమాసము 

ఇగ[గారా. faq బాగుగాపనిచేయునట్టి; 

పనియందు దీక్షగల 

dah, ఇగ ఆర్యావర్శము యజ్ఞాది 

కార్యములకుతగినభూమి. 

=A, రం (షారజ్ద్జఫలము 
శబేల్బ, ర్సొం కలియుగము 

ఇషేగా[ఖ్యూ, ర్తం కర్మణీపయోగము 

ఇణేఇా!ళ ర్భం కర్యఫలమును అనుభవించక 

తప్పదనెడి (ప్రారబ్ధ) వాదము ' 
ఇష ళా రం కర్మఫలమును అనుభ 

వించక- తప్పదనివాదించెడువాడు 

ఇాణేగగ్గాఖా రం పూర్వజన్మ కర్మఫలము 

dae Co Gm: rar 
7, గొం వనిచే ముస్వభావముగ లః 

ఉత్సాహ వంతుడై నః 

ఇఇ ఉం కార్యశూరుడైన పని 

యందు సట్టుదల ధెర్యముగల 

ఇల్ల₹[జ[, రం నూర్యచం, దాదిదేవతలు; 

(పత్యక్ష సాక్యమ (ఇ 
ఇళ్లశ[7 గం దురదృష్ట వంతుడు; 

ఇా[గక్రం గా వనిలో తెలివిగలవాడు; 

శ ర్య్మనిష్పుడు 
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ఇచే. ర్భం నేతకుమునుపు (నూలు) వడు 
గుచాచుట, [ఇ గల్టిగానున్న; క డిన 

మెన 

శ 10 కం గట్టిగానుండుట 
ఇ, రం ఒక[ప్రాచీన నాణెము; బిగువు; 

'లాగుట, దున్నుట; వ్యవసాయము, 

రాపిడి; ఉదేకము; ఇరువదిచిన్న 

ములయెత్తు; 

శర, రం రైతు; శా లాగెడివాడు 

ఇరు, రం ఈడ్చుట; దున్నుట; రాచుట; 

సాగుబడి . 

ఇగగా శం గం ఈడ్చుట: సాగలాగుట; 

రాచుట; ఒరపిడి పెట్టుట 

ఇగ జ్యా ఈోడువబిడిన; దున్నబడీన; 

తీణీంచిన, పీడింవబడిన; రావిడికలుగ 
- జేయబడిన 

శ, రృం దోషము కళంకము, 

చంగదునిమచ్చ; నల' బినిముచ్చః ఇనుప 

చిపైము, 

ఇక, గ మచ్చగల, ల, 
గల్గు అపకీర్తి గల; 

ఖా ణా దోషియైన; అపకీరి గల; 

కశంకముగల; రం కొలా్య్రా్యావశారము; 

చందుడు 

zt: ర్దం శిరోభూషణము; తురాయి; 

 పెద్దభవన ములశిఖరము; నెమలిశిఖ 

రమ్బు కోడిజుట్టు, ఫక్షీ ఈక 
శక, రం ఒకవర్ణ సంకరజాతి లేక ఆ 

జాతివ్యకి, 

కళంకము 

కాశ, రం ఒకముసల్మాను ఫకీరు, 

ఎలుగుబంటు; కోతుల నాడించువాడు, 

మహమ్మదీయ సాధువులసముదా 

యము 
కళా రం ఆవ్యకృ మధుర ధ్వని; వీర్యము; 

ళం యం్యతము, యంతభాగము; 

సుఖము; ఆరోగ్యము; విశ్రాంతి; 

పార్య్యముు యుక్తి; అంగము; (జ్ష్యా 

అంద మైన; అవ్యక్త మధురమైన, 
కోమలమైన; నలుని; [క fఇ నిన్నః 

రేపు 
ఇళ, ఆగం తగరము; పెమెరుగు; 

కళాయిపోయుట; సున్నము; సున్నము 

కొట్టుట 

mT, fz కళాయి వేయువాడు: 

సున్నముకొట్టువాడు: పె మెరుగు 

'పెట్టువాడు, 

ఇాళళార, రం కోకిల; ప హంసః; $౩ పావురము; 

[ఇం మధురధ్వని చేయునట్టి; 
కల, రెం వ్యాకులత; చింత, దు(ఖము 

HPN» 310 కం బిగ్గరగాఆరచుట; 

గోలచేయుట; 

శరా, రాం నదిలేకనెలయేటిగలగల 

ధ్యవిః కోలాహలము; భి వాదవివా 

దము; పోట్లాట 

శశ, ఆగం వ్యాకులత; ; దుఃఖము 

ఇాఖ్రళ్గగ్యగ, కలహము , 
fr ro శె aH 
శలఆ!, ర్తం పెద్దగం టె; సెద్దగరిదె 
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-శకళ అగి గంటె; పొడవెనవిడి ' 
గలగరిబె 

థల], కొం పెద్దగరి టె; 

ఇధ్రాళా, రం భార్య; కోట; విరుదు 

ఇర్గ, (జ్యా యం(తభాగములుగల; 

రాం రూపాయినాజెము 

ఇాళాళ్ళగ్గా రం వెండి, ఇళ్ళ 
కారా, ర్త వెండి; బంగారము; ఆవ్యక 

మధురధ్వని జ్యా బంగారువె న్నె 

గల 

mf. ₹]0 ఆవ్యకి మధురధ్యని; 

' రం కోకిల, నమలి 

' శల రం కం ఇత 
భల, ర్యం గుడ్డలగంటజి; కల్పము; 

వెండ్రుకలకుపూయునలుపురంగు; 

ఈగ, క (క్క విలపించుట; శా 
గృ కోయుట; కల్పించుట; లగి 

కల్పన; నిట్టూర్చు 

ఇతర, రం గుడ్డలగంజి; మొటిమ లేక 

నల్లనిమచ్చ 

లణల్షణ, గం ఉపాయము, 

గోళము; ణా అస్పష్టమైన 

కాశ రం మూస; మాదిగవానిదిమ్మ; 

టోపీలు మొ॥ నవికుట్టుటకు 

పయోగించుచటము; ఆర్చీనిర్మాణము 

నకుపయోగించు చటప్పవని 

కలగ, ఛాగ్గం కలము; ష్షాజ్షణ 
ఇరగ ఈ చితకారునికుంచె; బెట్టు 

యొక్క అంటు; కలముకో యట 

గం(ద 

గాంగ . [కొం (వాతగాడు; కోయు 
వాడు, నాశముచేయువాడు 

౫m, Zo లేఖకుడు చిత్రకారుడు 

ఆరద్దకప్పవని వాదు 

PAP ఆగం పూలతాదుల అల్చి క్ర; 

చిత్తరువు చెక్కుట 

PM. రం  కలముచెక్కెడిచాకు 

భర (ఇం చి్య(త్రకారుడు; 

(వాతగాడు 

గార్గళళ?గ, రంక లము, నిరాబుడ్డి 

"పెిటుకొను ఇత డి లేకకొయ్య సాండు 
ఐ వాతి టి _ 

Ink Stand : 

శరా ర్యా 40 తుంచుట; 

(కొమ్మలు) నరుకుట; (కాయల) 
\ 

చెక్కుతీయుట 

భా, గం (వాయబడిన; 

లివిబద్ద మైన ; రం చితకారునికుంచెలు 

తయారుళయువాొడు 

HPI ) ఈం fifo తో(టుషాటు 

శాధాగాఅ[గ[7 | పడుట; కలతతెందుట 

(్రొక్కిసలాడుట,; రా గిదగిబిలా 

డుట, తొక్కిండి 

Pa: Fo వాక్యము; ఇస్తాంమూల 

మంత్రము, (లాఇలాహ్ ఇల్లిల్లాహ్, 
త్ గి 

ముహమ్మద్ రసూలిల్లాహ్ ); సారక 
౧ ' భౌ 

శబ్దము, కథనము 

m7, [7 (వాయబదీన, హస లిఖిత 

మైన; ఆంటు వేయుటచే యుత్సన్న మెన 
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కాగా. [గం 
కళంకితుడెన్మ దె ర్భా గుం స. 

సిఅనిముఖముగల; 
ధగా 

t+ 7 గ్ 

(తిట్టు) 

కాగ, ర్ల గర్భపిండ ము, గర్భాశయము 

శర కొం శెట్టి బలిజ) ఈడిగజాతి; 
గమండ్రవాడా; కలుఆమ్మువాడు 

ne) శా 

కాశ, ఇ కుండ: గోప్పరముమీది 

శిఖరము 

ఇళ్ల? ఇం చిన్నకుండ, మజ్జి గకుండ; 
శిఖరము; 

కాద్ధాగ్రా ర్హొం గేం కారాక 

ఇశ్రా రం కుండ; శిఖరము 

శతా!» చంగ్టాం కిం అణా! 
కాన రం వాజహంసః; పరమాత్మ, 

రాజుశేముడు 

pe స పీ కౌళక్షు ర్తొం యుద్దము; ప్ ట్లాట 

ఇల, [జ పోట్లాతు స్వభావముగల 
ఇనా [ణా కలహ౦చునట్టి; 

కలహ (పియుడు 

శాల, (ఇ పోట్లాడు స్వభావము 
“గలి; రం నారదుడు 

ఇళ గాల), గాలి తగవులమారిత్రీ, 

రాగా సారికయనుసక్షీ 

mf 6 ముందుకో సము చేత 
పయునిఆవేమానవరచి లేకవిడిచి 
షెట్టి ఏిమ్మటివిచారసడెడు నాయిక 

HTT షా, fz కలహించునల్ట 

జిగడ గొండి 

ap 

Hm f [0 గ య్యాళియైన 
cari (జ్ఞా పోట్లాడుస్వభావముగల; 

జగడగొండి 

ఇనా. Tf చం[దుసలోనిపదునారవ 

భాగము, సూర్యునిలోని పందెండన 
3 

భాగము శిల్పము; విద్య, శ్ర్రీరజిన్సు: 

జ్యోతి; వడ్డీ; దీలి, నౌక? లీల; 

కపటము; ళో భ; లలితకళలు. 
శీ 

లు 

గ, వెగం మగిలట్టు; నూలువిచ్చ; 

కాగాక. ఏం ఒకరకమైన బరఫి 

ఇాధ్గాణ్గాగా గం చందు; ఇాక్ష్యా 
కతా, రం శిల్సి; నటుడు; సెనివాడు, 

కళాకారుడి 

కా, కం హాలాహాలమనెడివిషము 

కాజ్ఞా? fణ ఏకళయండై నా 
నే పుణ్యముగల 

mera iarar, రేం శిల్పము: పనితనము; 

నె పుణ్యము 

కనగా రోం ఏనుగు మెడపైమాటీ జు 

కూర్చుండుచోటు 

₹అ74₹, రం చంద్రుడు, 
కశావిదుము 

కలగ, ర సమూహము; అమ్ము లపొది; 

వృతి; గడ్డిమూట; నెమిలిసింఛము; 

శివుడు; 
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బాణము; 25 పేటలుగల న్రీలయొ 

డ్డాణము; ఆభూషణము 

ఇలాగ రం నెమలి, సమూహము; 

ఓఒడ్డాణము; గడ్డిమూట; 

సరము; ఏనుగుమెడసం కల 

ఇళ్గా[క ర్భం నెమలి; కోకిల; ఆంబుల 

పొది ధరించినవాడు; 

ICC రం ఇజరకతారుు జరీ 

M7? గం కరీతోచేనిన 
శంగఇచ్ణగ, రం కరతారు; జరీ 

శ, గం నూలుకండె;, నూలువిచ్చ; 

ఏనుగుమెడ(తాడు; ఏమగుమెడ 
may 2 నటుడు గార డీవాయు 

mI], ₹f[ం గారడీవిద్య; తల్మక్రీం 
దనుంచి కాళ్ల పైకెత్తి మొగ్గవేయుట 

ఇగ కొం సంభాషణ; రచన; వాక్కు; 

వాగ్తానము; ఆక్షేపణ 

ముత్యాల 

క, కం సం గీతజ్ఞుడు; పాటగాడు 

mT రం దైన వాక్కు, 

రక కళ రం కల్గునముమ జాతి; ఈడిగ 

ఇ్లాన్గాభా J వాం 
రాగ, గాం నటుడు; గాయకుడః 

కళాకారుడు; గారడివాడు; తాటిపై 

నృత్యముచేయువాడు (కా కళా 

(ప్రవీణుడైన 

mrt, షం చాగొం కళలను తెలిని 
న్రీ; సుందరి; నేర్చుగల 

HTT, Yo నూలుకశిణజి; ఎసుగుమెత; 

ఆగ f నేర్పగల; సామర్థ్య 

ముగల 

స్పట్టుకస్థాన మైన యొళపర్వతము 

ఇల ఇజం యమునానది; నగర 

చక్రపర్మితల్లి 

ఇస్తా రం పాపము; కలహము; యుద్ద 

ము; పాన బుద్ధి; “కలియుగము 

(4 లక్షల 32 వేలునంవత్సరములు) 

దుఃఖము; బాణము; వీరపురుషువు; 
గ అక ళా 

న్యా మొగ్గ; శ్జ్షా అల్లన 

fr To మొగ్గ; 

విశేషము 

ఇగ f కలత జెందిన; ద 
mf గం మనోహరమైన; తెలియద 

డిన; ధ్వనించిన; పొందబడిన; 

అలంకృత మైన; కూయుకొన్న 

Mf, రం పాపమ్యు ఇఇ 
mara ర్త వండినమాంసస్పుకూర 

ఇగ, 70 f%6 మొగ్గలతో నిండి 
యుండాటః వతులికు (కొత్తగా 

యీకలు వద్చుట 

Mf, [గం కలికాలప్పు 
fT, f7ం పరిపూర్ణమైన: ఆభేద్య 

మన; ఆవృతము; చొరరాని; రం 

"సెదరాశిలేళపప్ప 
యం 

ఇభగకు సర్పం పుచ్చకాయ; A Water 
xix, § Melon. 

ఇల, కాగ మొగ్గ; కన్య; సున్చప్పురాయి 

ఒకవాద్య 
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్ఞ౭ క కారునలుప్పుగల 

శలణా గం వక్త 
mh. గొం లోభియైన; ఇ 

ఇంగ? రం చే) స్తవుల చర్చి; fn 
శత ఇ (గం క్రైం స్తవుల చర్చి సం॥ 

రెం చ్చ) స్తవుడు 
mత[fA. ఇం ఓక కె) సవ సంఘము 

cp ష్ మాలిన్యము; కోసము, 

౫77, పాపము; దున్నపోతు; ణా 

క్రూరమైన; మలినమైన; పావియైన 
ఇర్ధాా[ళ్ ఆగం అపవిత్రత; దోషము 

mf, f పాపముగల, మురికిగా 

నున్న; అపవి_తమైన; దుఃఖము 

నొందిన; దుష్టమెన; కోవముగల 

FH, fo To Tl 
Cera fq మిక్కిలిన లని; 

కుర్తూపియైన 

కరగ కొం పుక్కిలింత; జ్ఞ 

ణా, రోం అల్బాహరము; చల్చియన్నము 

ఒక వివాహ పద్ధతి 

ఇస్తా రం. సాహసము, గు౦ డె; 
" హృదయము; ఇకా, గుండెపగులుట 

శ గుందె పగులుదుఃఖముకలు 

గజేయుట; ౭27 నిరుత్సాహ వడుట 

freer 7 777 (పాణ్బపియ మైన 
వస్తువు నిచ్చుట శైఇా[: 7 కౌగిలించు 
కొనుట 

ఇషా కాగ గుండెమాంసము 

స్తాం ర్త శరీరాకృతి; దేహము 

CEU! 

శాఫా, రెం డం శాఫెకా 

కాసా, లం దుఃఖము; చింత, కష్టము 

శత. ఇం వలీ; తల క్రిందుగా 

మొగ్గ వేయుట; జాల విద్య 

PIT, రం వినోదముు కే ళ్ 

ఆనందోల్లాన ములు; (కీడ 

PAM ఇం fro ఆడుకొనుట; 
ఆనందముతోగంతులు వేయుట; 

ఇరళా ఇం పొగమనిః నలుపు 

౫], అగ్గి తాలింపు; ఇగురుకూర 

శశ ర్భం కషాయము; మడ్డి; పావమ్ము 
మలము; పొడి; లేహ్యము; కవటము; 
గర్వము; రుబ్బిన విండి (ణా 

దుష్టమెన; పాపియైన 

కధ, రం న్యాయము; (వళ య ము; 

[(వతకల్పము; చికిత్స; ఒక 

వేదాంగము; 4820000000 

సంవత్సరములుగల (దహ్మదినము; 

విధానము; (కా సమానమైన 

కాయల, రం మంగలి, కల్పన చేయువాడు; 
రచించువాడు ' 

కం, రం మోసము రచన, 
ఆలంకగించుట్య కల్పన చేయుట 

శం రాగ్ట్రీ రచించుట; ఆలంకరిం 

చుట; ఊహ; శక్తి కావ్యమునందు' 
గలకొల్చనా శకి, 

mA. అం 5 తెర; గ 
కంల (జ్యా కల్పింపదగిన,, 

.ఊహింపదగిన ' 
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wa, రాగం కల్పవృతమూ, కాగా రం పెద్దయల; ఆనందము; 
కల్ప వృక్షష్పశాఖ డడ; (క్యా విరోధముగల 

m7. రం కోరినవసు వుల నిచ్చెడి 

దేవవృక్షము 

ఇలాగా [పళయమఃః ఇషా 

యుగాంతము 

ఇగ్యాగా గ్య కల్పింవబడిన, 

ఫోర్డరీయైన; కృత్రిమయైన 

శా, గం పాపము; మురికి, 

అపవిత్రత; య్యా పాపి; మురికిగల; 

దుష్టమైన 

శ, లిం మద్యము; పవిత్రవాష్క 

HAM, Fo మేలు; శుభము; సుఖసౌొ 

భాగ్యములు; శుభకార్యము; ఒక 

రాగవిశేషము 

mf, [0 ఆగం సుందరి; శుభ మైన; 
చాగ ఆవు 

m7, గా దర్శిదుడు; పోకిరి, రౌడి 

7, ర్హొం మొల క్ చిగురుటాకు; 

మెడ; దవడ; దీపపువ త్తిమర 

mE, fa నోరుమూయించునట్టి; 

నిరుత్తరుని జేయునట్టి 

mr, గాం పోట్లాడుస్వ భావము 

గల; వదరుబోతు 

ment శం 
వము; వదరుట 

eT. ఖం ళం. దెబ్బవల్ల 
నొప్పిపు పుట్టుట, కాలినందునమంట 

పుట్టుట 

పోటాడుస్వభా 
(ng) 

mf ఆగం నది ఇల 
ఇగ ఇ గం తాలింపువేయబ 

డుట; వేయింవబడుట 

అ గం f5ం చేయించుట; 
తాలింపువేయుట;ః ల్లా (క్యా బాధచే 

మూల్లుట . 

శ, రం తావిత్తు, కవచము; త ప్పెట; 

పెతోలు 

శాఇక, రం పుక్కి_లింత నీళ్ల 

క, ర్తొం నోటిముద్ద; కబళము; జడ; 

ఆళ్వజాతివిశేషము 

ఇషా గం గం వేడిచేయుట, కొంచె 

ము కొంచెముగావేయించుట 

m7, గా జిడ్మ కొ ప్పు 

కాఇల, రై కదిళము, పుక్కిలింత, నోటి 

ముద్ద; ఆశ్వజాతి విశేషము; ఒక 

పక్షీ 

కార రం తినుట; నమలుట; (మింగుట 

భణ (జా తినడిన; నమల. బడిన; 

[మింగ బడిన 

ఇషా ర్భం తలుపు, fa 
FTA, fo నియమావళి; నిబంధన; 

వ్యాకరణ సూతములు; ఇన్నా, వ్యాక 

రణము; పోలీసులకవాతు . 

mm, ₹f[ం కవాతు మైదానము; 
నెనికులక వాతు 

m7, ర్తెం ఆదికవివాల్మీకి 

నగార్వా 
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maria, ర్ం కసాయిదుకొణము; 

మాంసమమ్ము స్థలము 

PT ₹[0 బిగింపు; బద్దవెరము 
ఇనా గా గ బిగించుట; విగింపజే 
యుట ఖా fag దిలుమెక్కు.ట ; 

ఒగరుగానుండుట 

కరణ కాగా సోమరితనము; శా 

ఇ ₹7 రం కష్టము; కఠిన పరి(శమ 

Scarcity త గినంతగాలధింపక 

పోవృట [తీక్షత 
కళ్ళా రం బిగింపు; కటికవాడు; ఒగరు; 

శర, ఛం బిగింపు; ఇఇ 
శ: రం కటేకవాడు; ma 

md. ఇంట్రా బిగించుట; 
ఆడ్డ గించుట 

¥HR do 
లయ లిక 

క, ఇం ఉర్లూ లేక ఫారసీలోని 
ఒక ఛందన్సు; ముఖస్తుతి 

staat: గ భట్రాజు; ముఖస్తుతి 
చేయువాడు 

క. f7ం “కసీదా” ఛందరచన 
చేయువాడు 

శశ ఛం -విర్ణయత; (ప్రయత్నము 

కార [=  f4 దింగారువన్నెగల; 
mA. బంగారునీరద్దినా 

వస్త్రముల పెపూలతాదు 

ఇళల్ళగాల క్రైం వుష్పము కుసుంభవర్ణమ్ము 
శ్రీరజన్సు; నేత్ర రోగము 

ఇష్టాలు రం ఆపరాధము; పొరపాటు, 

దోవము; 

౫7, fz అపరాధియైన , 

mq, | దోషిటై 

TdT. రాం కంచరవాఢు; కళాయి 

పూయువాడు 

ఇషా గం తుంగ వేరు 

శశ గ ఒగరుగానున్న తీక్ల మైన 

maf f[ం వక్కంః ఎ: 
శాల[₹: రం చిన్న గిన్నె; మట్టి 

చిప్ప 

శశ, శాగిం గీటురాయి వన్నెపరీక్షః 
నిదర్శనము 

శల, ₹గ[ం పాలుకాయు మట్టిపా(త్ర 
PT, రం కస్తూరి మృగము; కసూరి 

లాంటి మృగమదము 

శర, కొం కస్తూరి మృగము; ఓక 

నకం, ముత్యపుచిప్ప 

భగ, fఇం కస్తూరి కలిపిన కస్తూరి 

రం గువంటి; రం కస్తూరి మృగము 

కసూరి ఆమ్ము వాడు 

శ ₹గం కసూరి; Musk 

కారా, రం చిన్న పట్టణము; పెద్ద (గామము 

ఇగ [ఇం నగరవానిః ఇ - 
ఇల? f వేశ్య: గాగాణా. 
ఇలా క్టైగగా ర్తం శిల్చకళ నేర్చుకొనుట ; 

ఏకళనై నా నేర్చుకొనుట 

శ₹౫గ, ₹ాగ, వ్యాయామము; ఆధిక్యన 
4, ఇం కసాయివాడు; ఇళ్ల 
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FTI, Fo కసాయిదుకొణము; ఎవరు; {జ్యా ఏమిటి; గా (గా 

మాంనప్పకొటు ఎప్పుషు; ఎట్లు 
ల 

కౌాడ్ష, ₹ఈ0 [గం ఎక్కడ: కాం కొరకు 

ఇాక్షైళన ఇ [గం బాధతోమూల్లుట; 
mga, | 

CTE రాం పక పకలు; అట్టహాసపు 

నవ్వు 

fr, ర ' పొట్టుకలివిన మట్టి అడుసు 

కా, [గం చెప్పువాడు, మాట్లాడువాడు 

కాకర, ఇం సామెత; కథ, లోకోక్తి 

కణ ఇగ్గిం కథనము; మాట సామెత 

రా? ర్హాం కథన ము ఇం గాం 

చెప్పుట; సూచించుట; మాటలాడుట 

కాశ! చై కథనము, కథ 

eI lo సామెత; EEG 

క్లా్ట₹ రాం ఆపద; అత్యాచారము, fా 

అపారము; భయంకరము . 

ETT 7 fr వాధచే 'మూల్లుట; 

PEAT 

maT: ) గం కా చెప్పించుట; 
ఇాళ్షైగా గ ఉచ్చరింపజేయుట్న 

ఈం (క్షా పిలువబడుట 

ఇ్యాజ్షకగ రం కౌఫీవిత్తనము; కాఫీ 

ree రం చెప్పువాడు 

ఇకో. [గం [గం ఎక్కడం రాం (ప్రస 
వించిన వెంటనే ఏడ్పెడి వనిదిద్ద 

ఏడ్చుధ్వని 

“శర ఇం కథ; రం ఆ దేళము; 

కథనము; సలహా; ఇక్షోం' -ఏది; 

ఇకా, ₹'0 వివాదము; ఘర్షణ 
క, ₹ౌం కం చెప్పించుట ఉచ్చరింప 

"జేయుట; ఇ స్వాం అనినించుకొనుట 

(పిలువదబడుట) 

ఇళ్లగ ఇరగ కథ; కల్చితకథ; పుక్కి 

టిప్పరాణము 

ఇకా రం డోలీ మోనిడి, లేక సీళ్ళు 

తెచ్చెడి ఒక శూద్రజాతి 

కళ్లారా రం బుట్ట; CRU 

శరన, గిం. సామెత; కథనము 

లోకోక్తి, చావుకబురు 

ఇజ్షై!స్రోగ!, రం తగనిమాట; పొరపాటు 

శన శా వాదవివాదము; తగాదా 

ఇల్లే, f౫ం గాం మరొక చోట; బహుశా; 

ఎచ్చటనై నా; (కా మిక్కిలి యధిక 
ము; కా, ఇళ్ల, ఒకచోటనుండి వేశా 

కచోటుకు: జ్ఞాజ్టిజ్యా ఎక డిదో; గొప్ప 

క్లాళ్ట ళాల [50 గం అచ్చటచ్చట; 

కొన్నిచోట్ల 

ఇళ, శం చెప్పినమాట; కథనము 

శార్డః (జా [గం ఎక్కానైనా, బహుశా, 

ఇళ్ల, | 

ఇక్టల! [ళా నల్లని ఇరా 
ఇగ గం జిత్తులమారి; ధూర్తుడు 

ఉం రెం కంకర: రాతిముక్కు. 

శ సగం గులకరాయి; చిన్నరాతి 

ముక్క 



ల 

CI 188 wT 

ఇల, రాగం కోరిక; _పవృళ్ని 

Mf క్యా కోరబడిన 

ఇళ, [గం కో రుచున్నావాడు 

fq ఆగం చంక; కాల 
fT, ఈం గం బాధతోమూల్లుట 
శశ, శం కౌళ్ళీర్ వాసులు మెడలో 

వేలాడ చేసుకొను చిన్నకుంపటి 

(చలి వదేశములందు ఇది జరుగును) 

శ, ఆం చిన్నకంకణము, కొర్రలు 

ఇగ, Fo కేం భగ 
ఇల, శగిం చిన్నదువ్వెన; సాలివాని 

అచ్చుకట్టుపన్నె 

క్ల? రం బురుజు; శిఖరము 

ఇఇ, ర్ఞ గాజు; ళం దోచి; కానె 

ఇఇ కొం బంగారము; ఉమ్మెతః 

సంపెంగ 

₹[27₹= క్త కో విదారవృక్షము, ఇ్యశ- 

గగ 

mid, శా పాముకుబునము; 

sia క కళ్ళా! 

ఇ[ళ్యా [క్యా పచ్చిగానున్న; అస్టిరమైన 

mf, Vf ఒడ్త్దాణము;ు మొల 
zi, నూలు, కంచీష్తరము 

ma. గం పాముకుబుసము, 

ఇగ. న! 
ఇత్ర ర్వ కౌ? గోచి; మొల 

కణ, బా కం గోచి పెట్టుట; ధరిం 

చుటవ సరిచేయుట; అలంకరించుట 

11, ₹గిం కోరిక, ఇల్లా? : 

mf 

tf, Yo పులియబెట్టిన కొడుగునీరు; 

ణా పుల్తని 

ఇగ 7 ఇళ్ళిం పులియబెట్టిన కడుగు 
నీరు; మజ్జిగతేట. 

జీ షై! క్ బందెలదొడ్డి 

ఇరా ధక ముల్లు; చీల! ఇనుపకొ 
mit. స్ు? తరాజుముల్లుః గడీ 

యారపుముల్లు; మొన కేలినవస్తువు; 

అన్నముతినుట కుపయో గించు పంగ 
లగరి"బె (1011); చేపలుప ట్లు 

గాలము 

ఇ!లేగ భాగం చిన్నముల్లు; చిన్నచీల 
ist. Fo ఒడ్డు, పార్శ్వము; మెడ; 

చిలుకమెడ పైని గుండనిగీత 

శకః ర్తం సమూహముు బాణము; కొడ; 

చెట్టుటో దె; గుత్తి; (గంథముతోవి పరి 

చ్చేదిము; ఏకాంతము; దుడ్డుక(ర 

wig. ఇం fF నలుష్పట; దంచుట, 

చావతన్నుట 

ఇకార? ₹]0 బచ్చలికూర: జ్ఞాళ్యాల్ల? 
కశ, శాగ్గం కందికంప, ఇంటివానము, 

వకువుల మందుగొట్టము; రోటి 
గుంట నాగటికాడి 

క రం పతి; ఏీయుడు; చం(దుడు; 

శివుడు; ఇనుము; వసంతబుతువు; 

విష్టువుః (జా చక్కని; (ప్రియమైన 
ఇగ ఇం భార్యా 

సుందరి 

[పీయురాలు; 
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wif» ఛం శోభ; కాంతి; కోరిక 

సౌందర్యము 

mifaerar, [గాం శోభించునట్టి 

కా?[గొగ్గానా క్యా కాంతిగల; నుందరమైన 

౫/771, 0 (క్యా విలపించుట; చ 

చే Fo పెద్దఉల్లిపాయ; CTT 

Bm, (జా భయపడిన, భయపడి 
పారిషోయిన 

aT 7. గ్గ దురద; ఇ్యవ్షాత్రా 

mf, ఇం భుజిముః శాల? 

lux To fr 
కాధగాక 

నిర్వహించుట; 

వహించుట; 

mY, ర్త గ్ర్యంమడ; భుజము 

కాగల, ఇగ భుజము; ళ్లాబ్ల, 

కాగ్భా ఈf[౦ కర్ణాభరణము, సన్ననివెదు 
రుబద్ద లేక చువ్వ; పంది లేక ఏనుగు 
దంతము 

ఇాగగాగాగ ఖం f కోంపించుట; వణకుట 

miq-xiq, శం కాకి గో ©, కౌకి 

miq-ziq, అరుష్ప; వ్యర్థ[షిసంగము 
౫7 భం కావడి కావడిబద్ద 

౫11, జ్యా కలవరవడిన; గాళరావ 5 డిన 

mfr, అం 20 Ti 
ఇగ? రాం కానడి'మోయువాడు 

iat, రం కావడి మోయుచు తీర్థ 

యాత చేయువాడు 

ఖా రం రెల్లు 
far. రం భితెప్యాత (తలపై; 

(కందు 

fart రం 8 0చరవాడుః Brazier 

శf2[₹, ర్యా కంచర వాడు; కళాయి 
పూయువాడు 

widiq, ర్తం తగరము, సీసము 

శా[శశా ర్హం "కంచు; పానప్యాత; గా 

కంచుతోచేయ బడిన 

భ/౭44, రాం ఇ తది? గా 

కాగా; రాం కంచరవాడు: ఇష్టా? 
ఇ-గ్గం షష్టీవిభక్సి ప్రత్య యము; 

ఇషం ఏమి 

mizat. fx ధూరుడు; జిత్తులమారి 

ఇక ఇగ నాదు తీగపాొచి; చిలుము; 

తుప్పు; మురికి 

మా? "వం కాకి; బిరడా, కుంటివాడు; 

నీచము 

mr TY గా ర్దాం కౌకికంటిపావ 

mre (శా కాకతాళీయ 
న్యాయము; రాలిపోనున్న తాడిపండు 

కాకి (వాలిసడినదని చెప్పుట 

ఇఇ, రాం (వాతలో వదలివేయబడిన 

అక్షరములు పెనవాయు నప్పడు 

అందుకు గుర్తుగా పెటైడు గ (హంస 

పాదు) గుర్తు 

ఇ/ఇార్గాగౌ ర్హం వేవకాయ 

mre, ఇం ఒకేఒక సంతానము 

కొల్లి మరల కాన్సులులేని శ్రీ 

శా।శాషగ, ఈం ద్ద ముల౦ద 

కాకికివే యు అన్నము  [colow 

₹1%₹ఇ, రం ధూయువర్లము, Purple 
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శ, రం .ధూమవర్ణ్లపువస్రము | ఇగ్గంగ్గా [ఇ కాగితమతో చేనిన; రం 

ధూ(మవర్ణము కాగితములమ్ము వాడు 
mm, ర్త ధూ మవర్హముః [గం 

ధూ(మవర్ణమగల 

ఇఇళ్ళా ఇం కాకి; మాలకాక, గొంతు 

యందు పెకీకన పడుబుడివి 

శగాf7, ఇం మధురధ్వని 
శ ఇం మధురధ్వని; గురిగింజ; 

కత్తె ర%దొంగలువయోగించు 

గడ్డ షార 

BRET, Ho ఫం. గాధల 
శ, రం పినతం(డి; పెత్త రడి. 

mrt, es నెత్తి పెనీగగల గగ. - పెద్దచిలుక ; A 60052100 
ఈగ. ఇం వినత లి ల్లి (వినతండి భార్య); 

పెత్సల్లి; ఆడకాకి 

కత్తా, క్షం వ్యంగ్యము; చెప్పిపొడుపు: 

తిరస్తారము; వ్యక్రోకి; ఆలంకారప్ప 

ఒక భేదము 
కకాణా ఇం జులపాలు:. ఉంగర 

పృువెండుకలు 

ఖాళిగా ర్తొం మాలకౌకి; పాము, పంది; 

' విషభేదము; కుమ్మరి 

ere: బద్ధవైరము 

ఇగ, కొం కౌకి; సీసాబెండు (బిరడా); 
మాలకాకి 

శవ. 60 కౌగితము; (వాతదాఖలా 
ఇనా కం కౌగితములు; ప్యతములు 
[ew 47 కకం] 

PIT, Fo శం FIT 
గ కాగిత ము; రెక్క; 

కుబుసము 

snr, f7ం తుచ్చ మైన; రా 

ఇఇ Fo కొండనాలుక; ఇల, 

ఇ? రం కౌకీః శ 
శ, రం కాకిగోల; గలభా; 

కాకుల అరుప్ప 

ఇగ కం (శొద్దములందు. కాకికి వేయు 
యన్నము 

డక ర్హం గాజుపూస; అద్దము; చవుడు; 

ఒక కంటిజబ్బు 

ఇఇ (జా పచ్చగానున్న; 'పక్వముకాని 

ఇఇ, లాం పాలకుండ; పెరుగుకుండ; 

ఒకహల్వావి శేషము 

శ [క్యా పచ్చిగానున్న; పక్వముకాని 

| శల, రెం గోచి; మొల; కానె 

ఇంగా ₹ం గం గో చి నె పెట్టుట 
ధరించుట; కూడటె ట్లు టి; 

(ద్రవసదార్థముపై దేలు తెట్టనుతీయుట 
ఇవ్రళం. ఇం రెండు గోచీలు పెట్టి 

మోకాలువరకు ధరించిన ధోవతి; 
విగహములకు ధరించు పరికిణి 

ఇ₹11= రాం లంగోటి; రెండు గోచీలు 

బిగించి కట్టిన ధోవతి 

ఇళగణ భ్గం కూరగాయలుపండించి 

అమ్మి జీవించు జాతి 
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చా HTT 

ET తాబేలు; mer 

ఇతె, గాం fఇ దగ్గర, సమీపమున 
ఇగ. ర్భం పని; వృత్తి; ఉద్దేశ్యమూ 

వివాహకార్యము; గుండీ దెజ్హము 

(కాజా) 
FIT Fo కం TIT 
ఇా[నాళా ఇ కాటుక కళ్ళు గల యావు 

ఇన్నాగాః రం దీపపుకొడి; కాటుక 

mI. Fo మహ్మదీయు లన్యాయాధికారి 

ఇళ్ళ, ఇం జీడిపప్పు లేక చెట్టు 

ఇ7౭ భగం కత్తిరింపు; కోత; మోసము, 

కు నీలోని ఒక రహస్యము 
rele, శరీ కతిగిరింపు; శోధనము, 

“పెంచుట తగ్గించుట 

M7 గం కం కోయుట; నరుకుట; | 

గడుప్పట; రద్దుచేయుట; దోమలు మొ॥ 

కుట్టుట; కరచుట; గాయవరిచుట; 
కత్సిరించుట; యుద్ధమున చంప్పట 

ఇాగాం (జాం కఠినము; గట్టి పట్టుదల 

గల; మూఢనమ్మ్యకముగల్య మూర్చి 
జైన; గట్టి 

ఇరా రం కోయువాడు; కోయువరి 

కరము; [క్యా భయంకరమైన; కతిన 
మైన 

కక, రం కొయ్య; వంట చెరకు; కొ 

య్యబొమ్మ; కొయ్య బేడీ 
ఇ్యారళషక్రాా రం పనికిమాలిన కొయ్య 

వస్తువులు; చెత్తసామాను 

ఇరళ్లగ కం పెద్ద క్యాపాత్ర 

ఇల ఇం కొయ్యఒర్య గుజ్జపుజీను; 
దేహ సౌష్టవము 

శక్ర! ఇం కందికంప; ₹751 

శ. గం గ్య బయటికితీయుట, 

సూదితో తీగలు మొ॥ అల్లుట; బహీ 

ర్లతమచేయుట; చిత్రించుట; చెప్కుట; 

అప్పుతీసుకొనుట 

ఇశ్రా రృం కషాయము; ఇల 
ఇ₹1గగ౧ ఇం ళం వడుకుట 
77%, [గ వీరికియెన; 

దుఃఖితుడగు 

ఇగ, షం నూలు; దారము; వంకరకత్సి 

mf. ర్థం కార్తీకమాసము 

ma, రం దస్తావేజులు మొ॥ (వాయు 

వాడు; ప్రాయసకాడుః గుమాస్తా 

శల రం హంతకుడు, (్యా హత్య 
చేయునట్టి 

శ], ₹గిం కత్తెరః 
ర్తి 

శల, రం కౌచ్యు భాగి గంత; బొంత 
ఇాగాళా శాగ్గిం చింవిగుడ్డ; గంత; బొంత 

శ, ఆగ, మేఘపంక్రి; షల 
aTeT 

భయపడిన; 

పేనాకతి ; చాకు; లం 

దుఃఖితుడు; ఇ గం వీరికీయెన; 
భయపడిన 

mfr, ణా దిలపంకతుడు, సమర్థుడు 

జగ్గా ఇం మర్యాద; లోక లబ్ది; సంకో 

చము; వంక పతిష్టః రం చెవి- 

(శవణళకి 
చాతీ 
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[ఇక [గం ఒంటికన్నుగల ఇళ, (జ్యా చట్ట మెరిగిన; చట్టసం"ం 

కా[ఇ To చెవిపోటు 

ఇాగ్యగా రం అడవి; ఇల్లు; తీ కోవీ 

ఇగ Fo పాచికలమీదీగుర్తు (ణా 

ఒంటికన్నువాడు; వంకరగానున్న 

పిట్టలుకొట్టిన (కాయ) 

శా శ[ 7]. సి కర్ణపరంవర; చెవిలో 

గుసగుస చెప్పుట; “బాతాకానీ; లోకొభి 

రామాయణము 

mM.) రం గునగునలాడుట; 
ఇ7గర్తాళతగ | ఇవితోచెప్పు రహస్యము 
erarqdts 

శ, ఇం గౌరవము. వినయము; 
లోక లజ్జ; సంకోచము; నీగు 

క్ 

ఇళ [ఇ ఒంటి కన్నుగల (శ్రీః 

మిక్కిలిచిన్నమైన (fer 

ఇ[7 ర, ఇగ చిటికెనవేలు; 

శలాక, ఆం (గుడ్తీగవ్య్వ; చిల్లిగవ్వ 

ఇా[ళేజ్లై ఇషా, రం బిండిల దొడ్డి; si 

4 ] 

కాగన్ననౌ రోం నియమము; చట్టము 

శ కం (గామకరణాల లెక్కలు 

తసిశిచయు రెవిన్యూ యదికారి 

కాగ, కం చట్టము బాగుగా తెలినిన 
౪ వాడు ' 

కా, గం f చట్టము సనుసరించి 
కచ్చ (నాకళ్ళు ₹/0 వియమభంగమ్బు, 

మర్యాదగా తిర స్కరించుట [వాడు 

mmf [జ్ఞా లాయరు వాదములాడ. 

ధమైన; 

ఇాగాక్రై రాం (శ్రీకృష్ణుడు: ఇణ్షా, 
ఇ్యా[గళ్ళా రం చెడుమార్షము 

ఇళ, రెం కాపాలికుడు; ఒకపాచీన 

అస్త్రము; జ్యా కపాల సం॥ 

ఇవాళా, రాం మనుమ్యల పుజ్ణలను 

దండగావేసుకుని తిరుగుచుం డెడియొక 

శివుడు జ్యా కపాల సం॥__ 

ఇరా. రం శివకు: ఇం పుద్టిం 
దండ; ధూర్త శ్రీ 

శా], ర్థం సిచవ్యకి.॥ పిరికివాడు 7 

౫77, రం కఫోతముల సమూహము 

ఇళళి ర్తం నాన్సికుడు; అప్పనులలో 

ఒకజాతి; [జాం దుర్మార్గుడు; నిర్ణ 
యుడు 

శగfP₹7. f7ం దుమలవలె; నాస్తికుల 
వలి 

mf, ఇగ్గిం నాన్నికత; ఆఫ్హ నిస్తానపు 
కాఫిర్ లభాష (జ్ఞా (పేమపాత్రుడు 

పై ప రాం యాతికదళము; క్రోలిసీ 

కట్టుగా (పేయాణముచేయు వర్తకుల 

. సమూహము 7 

ఇర్గ రం ఒకరాగవిశేషముః ఇలి 

కాఫీ: fఇ చాలినంత; తగినంక; 

చాల 

శా[ర్మా₹, రం కర్పూరము, ఇ్షాఇ 
ఇార్లారి {7 కర్పూరసంబంధ మైన; 

కర్పూర ముతో చేయబడిన 
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కా, ఇం ెద్దవ శ్లెము, పెద్దప్యాత 

కాగ ర్తం పావురములు, కోళ్ళు మొ! 

వానిగూడు 

ఇషా గాం పలుసన్నెలుగల 

ఇఇ, కొం మక్కా పట్టణమందలియొక 

సవ్మిత స్థానము; నాల్లుకోణములుగల 

'పెద్దధవనము, ఇబహీం దీనికి పునాది 

వేనెనని (ప్రతీతి 

ఇగ, గ ఆధికారముగల; మలబద్ద , 

కము కలుగజేయు (తినుబండారము); 

దం ఆరికారి 

ఇగ, 'శ్యా యోగ్యుడు; పండితుడు 

mfr ఆగం. ఏశ్వ్యివంతురారు; 

యోగ్యురాలు న్ 

maf, 
7, § త్యము; తెలివి 
అగా ఇయ. గాం (వశంనీంపదగినది 

mf ఇగ, ఉం దయజావదగినది; 
దయనీయమైన 

fad, [ళం 

శశ ధ్ర మైన 

mfr, ర్తం మట్టిపా[తలకు వేయురంగు 

TI To to ఇషా 
ఇష రోం అధికారము; ఒత్తిడి; వశము 

ఇగ ర్వొం కోరిక; పని; మన్మథుడు, 

ఉపయోగము; సంబంధ ము॥శిల్పము; 

శ7గణ[ఇ, ర్థొం సనిపాటలుః ఇ్యఇావళ్ళళ్ళా 
ఈగ, గం వనిలోనున్న; 

కార్యళీలుడు 

13 

దండింప దగిన; 

శం యోగ్యత; పొండి ' 

RTT, Fo వ్యవస్థాపకుడు; గుమాస్తా; 

కూలివాడు (జ్ఞా సఫలమనో రథుకు; 

అదృష్టవంతుడు 

ఇగ గొం తనపనిసాగించు 
నేర్చుగల; ఉపయోగకర మైన 

[ఇ గాం వనిదొంగః సోమరి 

mr, ఇం కౌమము లేక మోహము 

వలనపుట్టిన; కామములేక మోహ 

సంబంధ మైన 

FTATIT, Yo అఖండ (బహ్మ్యచర్యయు 

వలన వచ్చు జ్వరము 

శ ఇం అధికారము; దేహము; 

దీ ర్హకాయము 

గాగ రం కల్ప వృక్షము 

శ, గం కో ర్కెంల నెర వేర్చునది 

77, ఇం కామధేనువు; ఇళ 
ఇాఇా్షాగా అం జరీపని; పూలఆ ల్లిక 

పని ee 

Cyr cic రం ఉద్యోగి; మేనేజరు; 

వ్యవస్తాపకుడు (ఇం జరీనని 

చేయదగిన 
ఇడ? ఛం కామధేనువు; ఇాగాళ్ళాగా 

ఇ1గాళ్ళాగ్సా రిం సనిపాటలుః శా? 
xr గిం కోరిక, wafer 

rma రం మన్మధుని పంచ భాణము 

లు [మోహనము ఉన్మాదము, సంత 
వనము, ళోషణము, నిశ్నేష్షీకరణము ] 

శల, గం కతత కృత్యుడైన్న్ 
పరీక్షలోత త్రీర్లుడైన; కోరికనెరవేరిన 
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ఇరా క Ht 

ఇన్న్ (ఇం కంబళి; ఇలాగా 

గరా కొం +వుడు; fA 

ఇరా ళం చిన్న కంబళి; 
గ, md 

ఇఇ గ], (ఇ అందగాడు? తనకిష్టము 

వచ్చిన రూపమును పొందువాడు 

P17 To కామెర్లరోగము; వసంత 

బుతువు; మరుభూమి; (ఇ విషయేచ్చ 

గల; కాముకుడు 

ఇలా రం కామె ర్లరోగము; ళా? 

శగత[: ఇం చిన్నకంబళి; కామెర 
రోగము; జ్ఞా కామెర్రరోగముగల-. 

mratq. గం కామపుమత్తులో కన్ను 

మిన్ను తెలియనివాడు / 

ITE ఇం దుర్గ 

ఇగ గొం కానుపూరితమైన; విర 

హార్తుడైన 
ఈ, క్యా అభిలషించిన; కోరబడిన 
ఇగ ఇం కౌముకత్వము, 

సంభోగేచ్చ 

శగణ, అగ్గి అందగ తె; కాముకి; 
సారాయము 

శల, [ఇ యోగ్యము; పూర్ణము 

ఇగ: fఇ కాముకుడు; పేమించెడు; 
కోరికగల; రం చందుడు; శివుడు; 
పావురము; లంపటుడు; (పేమించెడి 

వాడు 

సఫలత; కార్యనిది 
© 

వానా 

ఇ[శ్చభ, రా అనాచారపరుడు, పోకిరి; 

న్వే చ్చానువ ర్త (జ్యా ఇం్యదియవాంఛ 
గల;  కామాతురమెన; మోహోంధు 
డెన 

ఇఇ, (“ఇం కోరదగినది; మనోహర 

మైనది 

కొనదగిన దానము, 'స్వేచ్ళగాయివ్వ 

బడిన దానము 

ఇంగ ళం కోరిక; ఇంత? . 

ఇగాళి గతః నిం కోరికతో 

యజ్ఞ ము 

$7, శం శరీరము; సమూహము; 

మూలధనము; 

[ఇ ఇాశరీరసంబంధ మైన 

PTT: Fo అపుక' శెపు త్రాడు 

శల, రా కరణము; కరణీక ముచేయు 

(కాయస్థ) జాతి 

క్రమము; పద్దతి 
~] 

౫74, భాగం సృష్టి; (వవంచము 
శ [ళం న్టీరమైనః నిర్ణయింపబడిన 

fT, ఇం మనన్సు నిలకడగల 

PTH HAMM, (ఇ ఒకరికిబదులుగా 

పనిచేయునటి 
అ 

ఇఇ, [గం వీరికి ₹₹7[ణ 
ఇగ, వీరికితనము, ఇఇ? 
ఇరా ఇం ఒప్పుకొనువాడుః 

చేసినత ప్పుఒప్పుకొనువాడు 

క్ 
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తగ్గాలా రం జీవాత్మ ; హరమాత్మః 

కరణము; కరణీకముచేయు ఒక 

హిందూజాతి; (కా శరీరములోనున్న 
ఈ! ఇం కాయస్టునిభార్య 

ఇాగ్గాగ ఇం శరీరము; రూవము 

౫72౭, రం జొవద్యప్రభావమువలన 
వృద్దావ్యమును పోగొట్టి యౌవ్వన 

మును (ప్రసాదించు ఒకకార్యముః 
(పేమచంద్ రచించినయొకనవల 

mI qe, ఇం 

రూపముమారట 

sax, గా శరీరస ౦బంధమైన 

ఇకా 1 హంస లేక బొతుజాతికి 
కా[+కఇ, 1 చెందినయొకపక్షీ 

ఇగ రం పని; ఇం మోటర్ కారు; 

fజం నల్లని 
“ఈ. ఆగాలా (ఇషా అనుభవశాలి 

Freee, గా ఉపయోగకరమైన 

క్క రం విభక్రిః గా చేయునట్టి 
ఇళళి అనుభవశాలి 

₹[₹7, fz నిర్వాహకుడు; 

మేనేజరు, గుమాస్తా; ఏజెంట్ 

m7. రం కర్యాగారము; ఫ్యాక్టరీ; 

కార్యాలయము 

sr గం ఉపయోగకరమైన; 

గుణమిచ్చునట్టి; తనక ర్తవ్యము 
నిర్వ హించునట్ల 

FTTH, fq నేర్చుగావనిచేయునట్టి; 

కర్తవ్యము నిర్వహీంచువాడు 

గొప్ప మార్చుః 

TIC Go 

గ్ర రవ్యనిర్యహణ; 
ష్] 

FIAT, Ho 
వై పుణ్యము 

wT, ర్జౌం జరీపని చేయువాడు; 

ఆద్దకపుపని చేయువాడు; జ రీ వని 

చేయునప్పుడు గుడ్డలాగిక బైడు 

కొయ్యచ(టము 

sr, fo 
పని 

ఇాన్గార్పం కార్యము; 
కర్తవ్యము; వృతి: ధార్మికకృళ్యము; 

దావ్యా వ్యాజ్యెము; ఉద్దేశ్యము 

mtfnra, f7o మూలకారణమైన 

శల, రం తోట్యా Tra 

wrx Go కారణము చ 

ఆర నాదము 

జరీసని; అద్దకపు 

పెరిణామము; 

raat రం (ప్రశంస సీయమైన వని; 

చేసిన పనుల వివరములేక' పట్టిక 

ఇగ, ధ గోడలు మొ॥ వాని 

చివరనుండు శృంగారమైన అంచు; 

cornice 

శ[₹, ఇ దుర్శోధచేయువాడు; రెచ్చి 

గొట్టువాడు 

పనిచేయు వాడు; 

గుమాస్తా; కార్యక ర్య; (పతినిధి 

అ, ఇం నైవుగ్యము; కర్త 
వ్యనిర్వహణ 

xr, ర్త చెప్పిన వనిచేయువాడు 

అమలుపరచువాడు 

కాత రం వృతి % పవిపాటలు 
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ఇసి ర్తెం గుమాస్తా; వ్యాపారస్తుడు, 

(జ్ఞా పనిపాటలు చేయువాడు 

ఇన్స్, ఆగం కార్యము; ఉపాయము; 
రహస్య ప్రయత్నము; కార్యతత్పరత; 

చర్య 

ఇగ కం ఒక దేశమునుండి మరియొక 

'దేశమునకుపోపు యాత్రీకుల, వ్యాపా 

రులగు౦పు A. 02౪7౬2 

ఇళ్ళ f7ం కార్యసాధకుడు 

గాగ గా కార్యసాధకళకి ;నెపు 

ణ్యము; యుక్తి గయము 

గగ, ఆగం కట; కవటోపా 
ఇరా భగం కైదు; క్లేశము; దూతిక్ష; 

బంధనము ర్తం పాము; ణా నల్తవి 

mre ౯౮ ఉపయోగకర మైన; 

కాళి 
గ!» కం శ్రైదీ; ఐంధితుడు, 
ఇళ రం గుమాస్తా; కార్యకర్త, 

మేనేజరు; ఏజెంట్ 

sf, ర్తి జప్తు చేయువాడు; వేలము 

-" వేయువాడు, 

ఇకా, రాగం నీరా; కాటుకః నలుపు; 
దోషము; కళంకము 

wd, fro అం నల్లని; చేయునది; 

గా కం లోడైన; అమోఘమైన; 
[ప్రాణాంతక మైన, రం చేయువాడు; 

కళాకారుడు; శిల్పి 

ఇళళి కృం శిల్పి; మంచిచేతిపనివాడు; 

(గా మంచినై పృణ్యముగల 

అగా. ఆగం వనితన మ; 
నె పుణ్యము 

ఇగ రం శిల్సి; విశ్వకర్మ; 

refx, fఇం దయగల; జాలిగలి; 

CELE 
కాగల ర్వ దయ; జాలి జా 

FE To రోగి మూత్రము; పరీక్షీంచు 

టకై రోగిమూ[ తముపట్టియుంచు నీసా 

ఇలా, రం నలుపు; కాటుక; పొగమనీ; 

కళశంశము, 

ఇషం రం వృత్తి 5 పనిపాటలు 

కో రంకు రకుదన ము; కాఠిన్యము; 

నిర్ణయత 

ఇ₹గగాఖా రం కార్కికమాసము 

ఇగ, ఇగ్గిం కార్తీక పూర్ణిమ 
ఇశగ, గాం బురదతోనిండిన 

గలా శాగ్గ గోడలు మొ॥ వాని 

చివరనుండు శృంగారమైన ఆంచు 

Cornice 

ఇాగేళళ్ళా కొం లోఖితనము; దారి(ద్ర్యము; 

జాలి; దుస్ధితి 

శ[ఇ, రం కమ్మరివని 
కాణి రాం పని; హేతువు; ఆవసరముః 

కొర్య్యము; వృత్ని; ధార్మికకృత్య ము; 

పరిణామము; వివాదము; వ్యాణ్యెము 

ఇగ, గం కార్యమునెరపువాడు; 
ఉద్యోగి 

417, రం పదవీకాలము; 

వనిచేయుకాలము; సమా వేశకాలము 
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ఇ[గజ్ఞశాల్స [కొం పనిలోనేర్చుగలః 
చాకచక్యముగల 

గ్గ, రం పనితనము; నెర 

[47 ff క్రీయాత్మకముగో; 
ఫలితముగా 

ఇగగఖ్ళా f7ం పనిలోనేద్చగల 
ఇల గార్ (శాం పనిలోలీన మెయున్న 

sma, ర్త్ం కార్యభారమువహిం 

్ఞా[ఇ ఇడ: | చినవాడు; కార్యదర్శి; 

వనినిర్వహించువాడు 

అ. చాగిం కౌర్యవివరణము; 

ఏదై నాపనిచేయు పద్దతి గా కార్యభార 
మునువహించువాడు 

rd qr శాం వనివివరములు 

₹7211ఇ. రం యజమాని; _పభువు 
ఇగ కాళ, Fo అధికారి; కార్యపర్య 

వేక్షకుడు 

miifrad, ఉషా పనికిసంబంధించిన; 

కార్యరూపముదాల్నిన 

wmf. ff కార్యసాఫల్యము 

కోరువాడు 

Mr కే ఆగిం కార్యము; ఉపాయము; 
రహస్య(పయత్నము; కార్యతత్ప 

రత; చర్య 
ర 

₹7రః ర్వం సమయము వ్యవధి; 

యము... (సారబమ. అదను: 
తీ ళు తీ 

కొరుప్పు; బుతుపుః: శనిః శివ తం; 

నలుపు; ముదు నీలిరంగు; 

కంటినల్ల (గుడ్డు; ఇనుము; మృత్యువు 

గం గ్య నిన్న; రేపు; [కా నల్లని, 
హానికరమైన, ముదురునీరిరంగుగల, 

ENE రం శివపు; నెదులి; ఊర 

బిచ్చుక';- కాటుక విద్ద; [ళం నల్లని 

కంఠముగల వాడు; నలనికంఠము 
ne) 

గలది 

ఇా?గాళ్ధార రం హాలాహలమనెడి అత్యంత 

భయంకరమైన వివ్హము 

Mr లం కై లులోనిచీకటి 
కొటు 

యట . 

mr క, రం నియమితకాలము; Period 

ఇాభ్రాష్యా 70 చ క్రమువవెతిరి గెడు 

కాలము; కాలమార్చు; ఒకఅన్హ్రము 

ఇ[ణ, రం జ్యోతిమృడు, కోడిపుంజు 

గాం సమయమెరిగినవాడు; కాల 

మార్చు తెలినిన 

Mf. ₹f[0 గాఢాంధకారపుర్యాతి 
దీపావళినాటిరా| త్రి | 

పాశము: PAM: రం యముని 
ఉరి (తాడు; 

CIEE రం శా లయ దునరూపము; 

నల్ల నివా: యముడు 

ఇ[శకోశ, క్త దీయు పెట్టిన భూమి 
ఇళ్ళళ్షగొ, రం ఆర్బీలు మొ॥ నిర్మించుటకు" 

తయారుచేసిన చ్మటవుపన్వి మాదిగ 

వాని చిమ్యు; టోపీలు మొ॥ కట్టుట 

కపయోగించుచ్నటము 
m4, రం శివునిణవి నేప ము; 

శివుడు 
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Hm, అసం (శయనా లమందలి 
గొప్పర్యాతి; దీపావళి నాటిరాత్రి కటిక 

చీకటిరా(తి 

M117, ) గా సమయమును 
rT,  నూచించునట్టి 
Mr క* రృ కౌర్యసనమాప్పికి నిర్ణ 

యింపబడినగ డువు; 

శ[ఇ-క, రం నల్లత్రాచు; 
[1 1 నల్లని; కళంకముగల, 

(బ్రహ్మాండ మైన; కలుషిత మైన, ర్సేం 

నల్లత్రాచు, నల్లనివాడు 

ఇఇ1-ఇల్లార. గం కౌరునలుప్పుగల; 
Jet black 

ఇభ రం గజదొంగ; నీచుడు 

71171, కొం నల్లకీలక్మర 
ఇల, గం కాలముగడచిపోయిన 

ఇళ TIT, Fo నల్లత్రాచు; పరమ 

దుర్మార్గు య 

7774న ర్వం నలుపు; చీకటి, 

wrsmr భి, Fo ద్వీపాంతరవాసశిక్ష; 

అండ మానుదీవులు; యావజ్జేవకారా 

గారెళిక్షః సారాయి 

ఇగ ఆగి యమునానది 

ఈ, 50 గా రేపు; నిన్న ఇల్లా 
mf, గం కాలసం౦ంబంధ మైనది 

కాfణా[3 ఇం. కొళివా దేవి; సారాయి; 

మేధుపంక్తి ; వీరా నలుపు; పొగమని; 

కళంకయు [పొగమని 

fea అం సిరా; కళంకము; 

కాల, ఇం శరీరము; హోత అచ్చు, 

రూపము; మాదిగవాని దిమ్మ; టోపీ 

లుకుట్టుటప వయో గించుచ్నటము 

mfexrr, చిం నల్ల దనము; సీరా 

పొగమనీ: కళంకము: చికటి 

ఇళ 20 పార్వతి, కాళి: చికటిర్మాతి: 

రాత్రి; రిం కౌాళీయుడనుసర్పము 

ఇఇ ఇ: లం అసభవాక్కు: 
ఇా₹1గళ్ల ర్తం కాళిందిముడుగు (ఇది 

బృందావమున గలదు) 

mT గం కాల సంబంధ మైన 

కలగా రెం రత్నకంబళి: తివాసీ: 

జంపఖానా 

Mf, మిరియములు: Tf 

ఇాశ్రోశ్రా ఇం పొగచూరుట; నల్ల 

దనము 

రేపు. నిన ప్ (గంగాం పృ; ణు కన 

ఇఇ రేం గుజ్జములు గుం(డగా తిరు 

గుట్ట పరి భమణము; 

కని 3707: భగ వంతు డొనర్చుగాత గం 

ఒకముని: కలు; రెలుపూత; దగు; 
౧ ax) గి 

కాంతి పడిశము. 

mare ఆం రొన, ఫలములోనికొ ౦త 

భాగము 

CNET రుం గుద్ముడివాయ: కరక 

mi, ఇం దున్నుట. వ్యవసాయము; 

నేద్యపుహక్కు_: సాగుభూమి; కౌలు 

దారీ 
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sm రక్తం వ్యవసాయదారుడు; 

కొలుదాడ 

waa, ₹ఛ[ం వ్యవసాయము; 
కౌలుదారీ 

ఇగ జ్యా సాగుచేయదగిన; దున్న 

దగిన 

ఈగ, గాం సాగుచేయబడినః దున్న 

బడిన 

ఇగ ఇ, ర్తం కుంకుమప్పవ్వు; రాళ్యీర్ 

TNA: రం ఒకవిధ మైన కాళ్ళీర్- 

ఉన్నిగుడ్డ 

గగ (ఇం కౌక్కీర్ సంబంధమైన; 
ర్తేం కాళ్ళీర్ నివానీ; రబ్బరు చెట్టు; 

ఇం కౌక్కీరుభాష 

ఇాగాగా రం కౌవాయవస్రము: గ్మా 

కావిరంగుగల; కావిరంగుఅద్దబడిన 

[5వ ర్తం వంటచెరకు; కొజ్ణిః కొయ్య 

ఖగ కం దగ్గు: రెల్లు 
HTT: రం గిన్నె; లోటా; ఆహారము; 

ఫకీరుల భికెపాత 

MT సరస్సు; ఇగ 
rf. రం దూత, వారాహరుడు; fz 

సంకల్పించువాడు; కోరిక గలవాడు 

౫77 [కాం అపరాధి; దోషి; లోటుగల 

ఇళ్ల? గొం దగ్గుతో బాధపడుతున్నవాడు 
కక్ష ళం ఎండుగడ్డి; గడ్డిపరక; ఇళ 

ఎమీటి, ఎది 

ల] తళా రక్తం 'పద్దనవ్వు; అట్టహాసము 

కాలా, 'ఇ్యా మురికిగానున్న; ఎండిన; 

వాడిన, *హోనికర మైన; రం వాద్యవి శే 

షము; కాకి, కోడిపుంజు 

ఇగ ఇకో ఎవనిని; దేనిని, ఎవనికి, 
దేనికి; ఎవనితో; దేనితో 

కా[గ్ఞణ [ఇం సోమరి; శ్వా 
mfg» ఛం సోమరితనము; శ 

ఇక్క గం పచ్చికరంగుగల, గడ్డిలో 

తయారుచేయబడిన గం సచ్చికరంగు; 

ముడురునచ్చరంగు 

కాగ, గాఖం ఏదయినా; ఎవనినయినా 

కక? ఇషం ఏదయినా; ఎవనినయినా; 

రం మందుకుపనికి వచ్చుఒక మొక్క 

ఇలు రెం సేవకుడు; బంటు; ఒకరాక్షన 

జాతి 

frmde-fqrg (గ కలవరపదిన 
వాడు; ఏమిచేయుటకును తోచని 

వాడు 

(జాగా ₹7[ం గజ; చిరుగం ట 

ఒడ్డాణము 

ఇచి చిం ఒర్జాణముం ఇల! 
గాగళి ) ఇం చిన్నసారంగి 

ff, 1 లేక ఏడేలు 

ff గాం కొంచము, ల] 

fm, రం పుపష్పవరాగము; 
fm, తామరపువ్యులోనిశేన 

[కా ,) రదులు; పుప్పొడి (క్యా 
పసువు పచ్చని 

| 
గారి ఇటా నౌ వి; మీదుమిక్కిలి: 

ఆయినను 
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భళా కం ఆశ్వముఖమును నర 
fem, (యమం దేవవిశేషము 

(కిన్నర); నీచుడు; 

ఫషాషళిగ శం వదంతిః గాలివార్త 

(౫1, ఇ లేనిచో; రేక 

fr, గ్ ఏమిటి; ఏది; ఇళ ఎట్లు; 

ఏమనగ; అని; ఎందుకు, లే క్, 

. "లేనిచో, ఇంతలో 

ff, లం గొం ఏడ్చుట; పిట్టలు 
పృరుగులు కిచకిచ మని కూయుట్క 

పెద్దగా ._అరచుటః కేకలు వేయుట 

కీచుమని యరచుట 

fae Tro 

పోట్లాట 

af, భం గం కోపముతో 
పండ్లు పటపట కొరుకుటి 

fafa ) ఆగం పండ్లు పటపట 
ఇగ 1 కొరుకుట 
fear, ఇం గం కంట్లపునతో 

నిండియుండుట 

గ్ా a అల్లిబిల్లిక; 

వ్యర్థ(పలాపముః 

ff y గుంపు గొలునువాత; 
(ఇం గ్రమములేని, జిలుగుగానున్న; 
అస్పష్టమైన 

fణాల్ల, TA కొంచెము; కొంత; కొన్ని; 

ఏచేని . 

ఉల, ఇం పోట్లాట; వ్యర్థ ప్రలాపము 
ఇగ ₹0 సం కొవమచే, పండ్లు. 
సటపట కొరుకుట్య తి నునప్పడు 

పంటికింద రాయిపడుట శ్రా f%ం 

(సండ్లు) నూరుట 

గాగ? కం ఉపాయము; తంత్రము, 

బంగారు పనివాని అచ్చుదిమ్మె; 

గు తదారుడు తనగు తను మరి 

యొకనికి మార్చునపుడు వా(సీయిచ్చిన 

దసా వేజు [ అచ్చుదిమ్మె 

ఇలాగాక్థందింగారు వవివా? 
(ళం ₹ాగ కాగు; గాబు 

fg, రం (కువ్ను; 'నూనెమ డ్డి 

fe ఈం (70 ఎక్కడ; ఎటు; వైపు 

[ఇ ఎంత; ఎన్ని; ఎందరు 

fear, గం గం ఎంఈ ఎక్కడ; 
ఎంతదూరము 

గాం f ఎంత; ఎన్ని, ఆత్యధికము 

లూ (జ్ఞా అ త్యధిక ముగా, 

ఎంతవరకు; ఎక్కాడివరకు 

i, గా ఎన్ని, ఎంతమంది 

fear, రం భూఖండము; ముక్కు; 

సంఖ్య, పద్ధతి; ఒక ఉర్దూ సద్యము 

క తిరింపు (గుడ్డు) 

HT శగిం పుస్తకము రిజిష్టరు; 
జమాఖర్ను లెక్క పుస్తకము 

AT, అం వాత; నకలుచేయుట; 

గగారెళి, కం పున్తకములమ్ము 
వాడు 

ar, గ. పుస్తక్ సంబంధమైన: 

పు స్తకాకారముగల 
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[శ [కాగ రం పుస్తకజ్ఞానము 

గాళ్! భిశ్లిగ కం ఎల్లప్పుడు పుస్త 
కము చదువువా:..; Book-worm 

fear కొం కోల మొగము 
గను ఆగం భగవద్దుంధము; 

కురాను 

rae శాం రురాగు 

[ర Ep ఎంత్వ "ఎందరు; ఎన్న; 

₹ఇష్టాష $ అధికము 

షరా రెం మతగంథము, పుస్తకము; 

జిమాఖర్చుల పు సకము 

fhe, Tf కీర్తి (ప్రనీద్ది 
[ఇ f% గం ఎటు; ఏవైపు 
feuh wero లేక; ఒక వేళ; లేనిచో; 

ఏదోయొక 

fT, రం సూకః కణము; (శా! 
యొక బహువచనము 

fT. (గా పురుగులు పడిన (పండు 

గాల ర్వా జిడ్డు: అంచు;కొన; పార్మ్యము 

rae గొం కొన లేక అంచు 

కలిగిన 

fair రా తీరము; అంచు; మారిన; 

మూల: (పక్క; కొన; హద్దు 

frm గం కలుగజేనికొననివాడు; 

తటసుడు 
® 

fr, ఇం జోక్యము కలిగించు 
కొనకిపోవుట; తాటస్యము 

(on) 

wad, Ho 
జిరీఅంచు 

ఆఅఆంచు. మూల; 
3 

frartlarg, ర్తం జరీఆంచు తయారు 

చేయువాడు 

art, fro గొం ఓరగా: తొలగి; 

చాటుగా, గటున; ఒడున. దూరముగా 
5 టబ 6౨) 

fr, ఇం చిన్న సార౦గిలేక 

ఫి డేలువంటి వాద్యము: కిన్నరుని 
3 

భార్య 

[₹౫₹, కం కుజరుడు; CEES 

fem ఇం పొదుపు: కాశ 
fer ఇగ [గ్య చౌకగానున్న 
Rr [ఇం సొ దుపు చేయు 

నటి; 
ళు 

గంగా furan, ₹గిం పొదుపు 
చేయుట; 

fm, గం మితవ్యయమైన, 
వాదుపుగల; చౌకగానున్న 

(షావ్లారగ రెం తండ్రి; మక్కాపట్టణము; 

పూజ్యుడు; పెద్దలను సంబోధించు 

నపుడువ యో గించు శ బి ము; 

నమాజుచేయునపుడు మునల్యానులు 

ముఖము [తిప్పుపళ్చిమదిళ 

fre ౫7న, రం వెద్దలన్సు చ్మకన 
రులను సంబోధించు శబ్దము 

fraar-. రెం చక్రవర్తి 

CIEE 
frame To 06; వద్దలను, 

త౦ (8 ని సంటోధించు నపుడు 

ఉపయోగించడిమాట [ఇ పూజ్యు 

వెన 
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గఇళ/ళ్యగా ఇం సశ్చీమ దిక్కును 
సూచించు ఒక యం[తము, దీనిని 

ఆరేవియా నావికులుపయోగించెదరు 

సాగా? ఇా, రం జరీబుటా వ నము; 

A brocade 

గగ, [0 సన్ననిమేలిమిగుడ్డ; 

మడుగు వస్త్రము 
జ్యా, ర్తం చిక్కని షర్చళత్తు 

గాం కం జూదము: శాల 
fra. కొం జొదగృహము 
fr, రం జొదగాడు; క 
fn, ఇం జాదమాడుట 
ffm Fo [గం ఎట్లు; ఏ విధముగా 
ఇగ, ఇం చాతుర్యము; పరా 

మము; యుక్తి; "వెల 

“గ, ఇం వరిమడ్వి పూలమడి, 

ఉస్పుమడి 

[ఖా కం తునుక, 
మట్టినలుసు 

గణాల ఇం కంటినలుస్కు అవ 

మానము 

ఇర, గం గుఅకరాళ్లుగల; ఇసు. 

కగానున్న 'ర్హం కమ్మరివానిపని 

ముట్టు 

జార, ₹ం ఈం కంభిలోన లును 
పడి బాధకల్పుట 

freee, ఇషం కంటినలుసువలన 

కలుగునొప్పి; వెళ పెళధ్వని పంటి 

క్రింద ఏదై నాపడుట 

రాతిముక గ్రాన్ 

ff, భం కంటినలుసు; ఆవ 

మానము 

గాలా రం ఊసర వెలి 

జాళా ఇగ మొనగలచిన్న గాజుముక్త, 

తుపాకిమొనలో అన్ఫుర్ని యుండు బాకు 

fw, ఇం సూర్యకిరణము; కాంతి 

కిరణము 

గణత, రం సూర్యుడు; శ 

ff, రం ముతకజనపనారపట్టా, 

కిత్సనారగుడ్డ 062౧723 

ff, ఇం బూడిదరంగుతోక లనీన 

ఎరుపురంగు; ఈరంగుగ లగుజ్జము 

గ, [గం బూడిదరంగుతోకలనిన 

ఎరుప్పరంగుగల 

fr, ఇం గం కో స ముతో పళ్ళుపట 
పటకొరకుట;  కిర్రుకిరుమనిశబ్దము 

యి 

వచ్చుట 

గూ, రం గూడ్చు బండి పె బై; 

బరువుబండి 

గరగ, రం శివుడు గుజ్జిపువాడు, 

బోయవాడు; (పాచీన అడవిజాతి 

గ, ఇం కిరాత ప్రీ; బోయస్రీ 

గ, ఇగిం కిరాత త్రీకిరాత త్రీ 

వేషములోనున్న పార్వతి; చామరము 

నువీచున్తీ; 

లోకప్పగంగి; 

fT, కృం ఉప్పుపప్పు మొ చిల్లరసా 

మాన్లు ఇ (కాం చెరుగుట; తూర్పార 
టోయుట 

తార్చుడుక త్తే; స్వర్ణ 
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fr, కం ఆంగ్రేయలఆఫీసులోపని 
చేయుగుమాస్తా, యూరప్పఖండవాసు 

లకును అసియాఖండవాను లకును 

పుట్టిన ఓక సంకరజాతివాడు 

గారళ్ళారంబాడుగ ఆ దె రైలు 
చార 

feared, ఇం ఆధెకు వుండు ట; 
ఆ ద్దెకుఏదైనా వస్తువు తెచ్చి వాడు 

కొనుట " 

fea: రం ఆగి మెంటు; 
ఖరారుప్మతము; అధ్రైెప్యతము 

ఇాగగ్గాభా?, రం అద్దెకున్నవాడు; బాడుగ 

కుతీసుకొనినవాడు 

హై. రాం కిరసనాయిలు 

ff, ళం కం fr 

ffm, కొం పురుగు ఇష? 
గోరా ఇం శపథము; (శ్రాద్దకర్మం 

ఒట్టు; కర్తవ్యము 

ff కం కై) స్తవుడు; 
గొలిళ ర్షం కీరీటము; జుట్టు;ముడి; 

తురాయి; శిఖ 

mar fo డడ; పరిహాసము 

fre, ఇం గం గోకుట; గీరుట 
ff: కొం కీర్తనపాడువాడు 

fT రాం భగవంతుడు: ఇఇ? 
గా, ఇం లం హ ర్షధ్వని; కిలకిల 

లాడుట; క లములు తయారు చేయు 

కాకి వెదురు 

గాలాాగ, ఇం హర్షర్వని 

fra 0 గొం పిల్లలు హర్గధ్వని 
చేయుట 

[m1 ఇం హర్గధ్వనిః గాలా 
fre, 0 కొం బిగ్గరగాఅరచుట; 

హర్షధ్వనిచేయుట 

fm, ళ్ళి హర్షర్వని గారా? 
Pro . ma fmf, భం పొట్టాట; రిం హర్ష 

ధ్వని 

wafer ఇగిం హర్షధ్వనిః ర్హ్యా 
సమ్ముదఘోపష, ఒక స ము (ద ము; 

చేవలనుతిను ఒక పక్షి 

ef, ₹ంగొం హర్ష ధ్వని 

చేయుట [rt 
fof, ₹f[0 హర్షధ్వని; గా. 
గగగే శాం గోమారి; విడుజు; కుక్కు 

పేను 

fafa. 0 ఈం కలవరపడుట; 
పురుగులు లుశకలుకలాడుట, [పాకు 

లాడుట 

fear To fo మేకులుకొట్టించుట; 

మంతాదులద్వారా  భూతదాధనిరో 
ధించుట 

గొళగ రెం కోటు జ్ఞ 

fer (కం ఏనుగుమెడలోని తాడు 
fear 
fer Fo దేచామునందుకలుగుపొడ 

(గోవ) 
feria, (జ్ఞా పంటిసిండాపొడగల 

వాయు 
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fr ర్తం దుర్గాధిపెతి 

గాఫభాళా ఇగ దుర్గాధిపతి పదవిలేక వని 

గ్లాషాళళ్ శాగ్గం రక్షణకై కట్టుదిట్టము 

చేయుట; డుర్గనిర్మా ఇము 

జాణ. రం సుమారుఐదుఫర్ణాంగుల 

దూరము 

Rm: రం ఆనందము; ఆట; పెద్ద 

యల 

fhe, ర్తం పాపము; తప్పు; అపరా 

ధము; రోగము. 

గాగ శాం ఇబ్బంది; 
లోటు; ఆరుదు 

గణా? కొం పెద్దమేకు; గుంజ 
గాలం ₹f[ం తాళపుచెవి; చిన్నబల; 

ఎన్న మేక్కు గడియ: చిన్న గూటము; 

యంత్రము (త్రిప్పెడిపిడి 

fw, మ 
fear, fs కలుష; ఖ్యార 
గూ 10 ఎండు దాక గారా 
mal గాం (దాకవన్నెగల; 

(దాజెసంబంధ మైన; 

fa. ర్తం చిగురుటాకు; కాగా 

గాగ కర్తం కుమారుడు 11__15సంవ 

తృరములబాలుడు 

భాగా రెం విళ్షివాడు 

గాగ ళం కన్య; జాల! 

శానా ఆగం చదరంగపుఅటలోరాజు 

" ఏదేనిపావుచే చికుుుట; వాయిదా 

'పెకము 

సంకోచము; 

frre గొం వ్యవసాయదారుడు 

తళా. 

గానా గం వ్యవ సాయము; 

ఇగ 
జాగు ₹గిం పడవ; పెద్దప శ్లైము; 

జ్యాషగగా గం వడవ ఆకారముగఅ 

(ఇఇ, కం వడననడుప్పువాడు; 
eT 

గు నాగం మంగలిపొదిః 

A barbers wallet 

న్ా ₹గ ఎండు దాక [కావుగా 

నం గిం చిగురుటాకు; ఇగ 

fr రం రత; ఇగొల్లా 
గాకా శ కొం రైతాంగము 

సాగా కోసం వ్యపసాయము; ఇళ 

గాగా గం అంకము; పెక ముచె ల్లించు 

వాయిదా 

freee. ₹f[ం వాయిద్యాపకాగమ 
"పైకము చెల్లించక పోవుట 

aad, ఆగం 
పైక ము చె ల్రించుట 

feea-a-frer fro గం ST 
వాయిదా చొప్పున 

wea, f%ం [ఇం వాయిదాల వంతున 

Er లిం రకము; పద్ధతి; విధము 

fr, శాగిం ఆదృష్షము ప్రార బ్ధము; 
కమిషనర్ అధికారమందున్న 

(ప్రాంతము 

వాయిదాల పద్ధతిన 
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fewer wn, ఇఆగ్గిం అదృష్టపరీక్ష 

fr గం అదృష్టవంతుడు; 

జారగా 

fr: కం కథ; పోట్లాట; వృత్తాంతము 

గాలా ఇళ: రాగకల్చిత విషయము; 
అర్థము లేనిమాట 

గాగ? FE గం గాం క్లుప్తముగా; 
సారాంశ మేమనగా 

freareat: Ye ఇతరులకు కోథలు 
fr. చెప్పువాడు 
frarrft, 7) ఇం కథలు చెప్పుట 
fear. లేక వినుట 

గాగ ఇం మోచెయ్యి, క్య్ఞల! 
ఇ, గర్భం గలభా; విచ్చికేక; పెద్దఅరుపు 

శ? భం గాం పెద్దగాఆరచుట: 

విచ్చి కేక వేయుట 

శశ ర్షం తుమ్మ చెట్టు ఇళ్ళళ 

ఇక, రం జారుడు బురద; మురికి; 
నాచు: బంకమ న్ను అడుసు; 

కొంటిపునీ 

ఇరా రం పురుగు; ఇష? 

ఇషా. రం (కమి పురుగు; ఎగురులేక 

(పాకెడు జంతువు; పాము 

ఇళ కాగ చిన్నపురుగు; చీమ 

wr, రేం ద్వేషము; షా 

ఖానా చే మించు స్తు 

aren | గం హ్! వాలా; 
శ. - డ్ 

ఇరా, 
= గరాటు, A Funnel ణా[య. } Alo 

క. శల్య ధరః విలువ; యోగ్యత 

ఇరగ ఇ ఎక్కువ వెలగల,; 

విలువగల [సపుముక్కలు 

ఇగ ఇం కెమా; చిన్న చిన్నమాం 

ఇ(గాషణ ఇం రసాయనము; రస 

వాదము; వెండి బంగారములు చేయు 

విధము 

fax. రం రసవాది; నేర్పరి; 

ఇతర తోహములను బంగారముగా 

మార్చెడి వాడు 

fT. భం గొవ్పనె పుణ్యము; 
వెండి బంగారములు చేయుట 

వగ్యాగసి గాం పాదరసముమొః 

వానితో వెండి బంగారములు చేయుట 

తెలినినవాడు 

mf. ఇం పాదగరనసముమొః॥ 

వానితో వెండి దింగారము చేయుట 

ఇగ ఇన్తా, చం కం శ 

maaan fo ఇం ఇని 
ఇ కం చిలక; పిట్టలు కొట్టువాడు; 

సర్పము; మాంసము; కాళ్మీర్ 

ఇగ అగ్రం కీర్తి ఇ 
ఇగ, గ్య వ్యాపించియున్న; చెల్లా 

చెదరయిన; కప్పబడిలేక మూయ 

బడియున్న 

ఇగో రం పొగడుట; భజన; హారికథి 

చెప్పుట; చెప్పుట 
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ఇష [ఇళ్ల రం పొగడువాడ్యు హరికథ ర్భాం జేబు చిన్నసంచి 
చెప్పువాడు; భజనచేయువాషు 

ఇగ. గ్య పొగడబడిన, చెప్పబడిన; 
(వనిద్దికెకి సిన 

ఇగ గా కీ ర్తికిజ్జా పక చిహ్నముగా 

సావించు సంభము. చరిత్రాత్మక మెన 
థి న! > (a 

లుక్ హిందీనాటకము 

శ యః , 
ఖ్ గా శం ముల్లు; ౧ లః మేకు; 

గూటము; ముక్కుపుడక; గసిక 

ఇఇ, రం మేకు యంతమధ్య 
భాగము; గూటము; ఇతరమం[త్రముల 

(ప్రభావమును తగ్గించుమంతము 
శన, రం అడ్డగించుట; కట్టి 

,; వేయుట 
7 

ఇగ ఇం 71 ఏదేవిమంత 

(ప్రభావమును పోగొట్టుట; వశపరచు 

కొనుట; మేకుదిగకొట్లుట; గుంజ 

పాతుట; బందించుట 

క, ర్దొం పెద్దమేకు, ముల్లు; గూటము 

శ: ర్థౌం అమృత ము సీఈ; 

నెత్తురు; తేనె; పళువృ 

ఇగ, గా బంధింపబడిన; దిగగొట్ట 

బడిన; కట్టబడిన; నిరోధింపబడిన; 

మం; (తములిచే వళ పరచు. కొనబడిన; 

కూర్చబడిన 

ఇ, ఇం మేకు; బఐండియిరును; 
తలుపుగడియ 

కన్న, రం కోతి; సూర్యుడు; పజ 
గన రం చిన్న సంచి; కోతి 

| 

కమ్ రం చాలుడు; రాకుమారుడి 

శ ఛం బాలిక; రాకుమారి 

జ్ఞా రం బావి; బ్యా 
go, ర్పం అవివాహీతుడు; (బహ్మా చారి 

gard ఛం కన్య; పెండ్లి కాని పిల్ల 

(ఇం భాం పెండ్రికానిది 

భోజ భోగం కలువ: తెల్లకలువతీగ 

క్తత్తాగా రం కుంకుమను; 

కుంకుమపువ్వు 

శరణ, రం ఎర9ని బుక్కావొడి నింపు 

లక్క గొట్టము 

కణ, రృం ముడుదుకొనుట; వంకరగుట 

శ్ఞా[171, ఇగీం వెదురు రెమ్మ; రాళపుచెవి 
fT 0 వంకరయిన; ముడుచు 

కొనిన; ఉంగరములు తిరిగిన వెం్యడ్రు 

కలు) 

శశ, ర్త ఒడ్డు? మూల, 

శ్రాళ్యుశ ఇం 
శ్ఞాతత్తాచగర్సం 
జ్ఞ, ళం లతలతో కస్పబడిన 

మార్గము; ఇరుకునందు (దిజొతి 

కశక [? నం కూరగాయ లమ్మి జీవించె 

జ రం ఏనుగు; వెండుక; 6 నంఖ్య; 

గొ ేష్టమైన 
graf రం సింహము; faz 

శ్లో రాగం ఆడయేనుగు; క్షా) 
జః ర్త పులియబెట్టిన కడుగుసీరు; 

మజ్జిగతేటః ఏనుగు 

నీంఘారము; 

పొదరిలు 
nt) 

 లకాగృహము 
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శ్ఞశ[, రం చిన్నమట్టివిడత; చిన్న | శ్ఞాల్స ఇగ్గిం తలుపుగొ శై ము, 
(గ్రామము శిరస్తాాణవి శేషము, చిన్నమట్టిపా(త, 

ఇగ. గ్యా పొదరిండ్లతో నిండియున్న; 

(పతిధ్వనించిన 

శ. ఇం తాళపుచెవి; టీకాతాత్స 

ర్యముః పుస్తకములగై డు (౮౪16ల) 

| కరః [జా సోమరియైన; మందబుద్ధియైన, 

మొక్కపోయిన 

కలగ [ఇ మొక్కఫో యినట్టి; 

మూర్గుడైన। పనికిరాని; నెమ్మది 

యైన 

జక ర్భం అగ్నిగుండము, నీటికుండ; 
వీటితొట్టి; తొట్టి 

CEL ర్తం పెద్దకుండ; నెత్తి గుడ్డచుట్ట 

కాక, go చెవిపోగులు; గుండము; 

ఒకహిందీ ఛందము 

శ. శాం జిలేవబీచు ట్ట; 
ఆదిశక్తి రూవవిశేషము 

gefaqdr. ఇం. హఠయోగపుశ కి 
విశేషము (ఒకమాంన( గంధి); ఒక 

హిందీఛందము 

శ్రకిలే, అగ్రం జన్మ వ త్రిక; నెత్తి 
గుడచుట; జి లేవీచుట; మచ్చలజింక; 

6 టి చి 

రం పాము; నెమలి 

తాళ ర్ధాం పెద్దమట్టికుండ; తలుపు 

గొశ్లెములేక యినుపకొక్కెము 
లేహ్ ళం కమ౦డలువు, 

సన్ననిమెడగల చెంబు మటి 
టి 

పాత 

రాచిప్ప 

ఖగ ర్దాం ఈ" పేను 

తగ, రాం వెం(డుకః చిన్నగిన్నె; 

నాగలి; యవలు; (ప్రాచీన దేశ 

విశేషము 

ఖం రా తామర్గపువ్వు; తొమ్మిదిసంఖ్య: 

గన్నేరు చెట్లు: (జా మొక్కపోయిన; 
న బమెన 
20౬ 

జ్ఞ, qo మేలిమిబంగార ము; fm 

నిర్మలమైన; కాంతిగల; ఆరోగ్యము 

గానున్న 

లౌ, రం దొండపండు; దొండతీగ 

శ్రాళ రం “పెద్దకొయ్య మొద్దు; విడి; 
తుపాకిమడిమ; పక్షరెక్కా; పాల 
ఖోవా 

కశ. గిం. బట్టలుబాగుచేయనపుడు 

కొయ్య ప లకతోకొట్టుట 

క్ రం దిట్టలుబాగుచేయువాడు 

జ్రషేగ్గ్గా గాం కై. గీకుట; చీల్చుట; 

తరిమన పట్టుట 

కాశ], ొం తరిమనపట్టువాడు! గీకు లేక 
చీల్చువాడు 

క్త, కు౦0 డ; ఎనుగుకుంభస్థల ము; 

ఒకరా శి, 

కొకసారివచ్చు పండుగ 
కాగ రం కమ్మరి; కోడిపుంజు; 

పాము; గుడ్డ గూబ 

తల; 12 సం॥ల 
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శుభే రిం ఏనుగు; మొసలి; కుంఫీ 

పాకనరకము; ఇం చిన్నవంటకుండ; 

నాచు 

కాషారాఖా ర్త ఒక నరకము 

శా ర్భం బొలుడు; రాకుమారుడు 

ఖా ఇాగ్గిం రాకుమారి, అవివాహిత; 

క, 10.12 సంవత్సరముల 

బాలిక్ర 

శ, yo బావి; cl 

క్లో రం ఆవివాహీతుడుః జ్ఞో్య[ఇ 

ga, ర్తం ఆశ్యయజమాన ము; 

han 
gar, f్ఞ్యాఆశక్వయుజ మాసము 

లో జిరుగునట్టి 

aa, ళం చిన్నబావి; 

కళ్ళ ఆం చిన్నిబావి; తెల్లకలువ 

Fe: 30 (గా ముడుచుకొనుట; 

వీడియపడుట 

కళళ, గం నూలువిచ్చ; లేకకండె; 

జొన్నకంకి, కోడి పెట్ట 

క, శం కొ డీ పెట్ట, aff 

జభాగా ర్తం చెడుపని; పాపకార్యము 

శ్ఞాశ1, గ్య చెడువడతకల వాడు; పాపా 

తుడు 

శ్ఞల్ట₹, గర్భం కుక్క; ఒకపాము 

శక. శాగ్గం కోరింత దగ్గు; పొడి 

క్ట, ర్తెం గొగ్గిపన్ను 

Rg, fa గొగ్గి సన్నుకలవాడు 

క్యా? ఆం గోమారి, జ్ఞజ్ఞగిలి 

శృళ్ధాళ్యాగగ కం పట్టి (కక్క) 
గొడుగు; FUNngus 

జ్ఞాత [0 గోమారి? క్ఞక్టా₹1లే! 

త్ఞాషక్ణార, ర్వం కోడిపుంజు; ఆగ్నికణము 

క్ఞుశ్యాగ ర్హం ఆడవి కోడిపుంజు 

తాకా రం కుక క మాచివ త్రి 

శ ఇషం పొట్ట; బౌరియ్య గర్భాళ 

యము, పెద్దగుహ, 

శ, ర చెడు పొలము 

ge, [గా చెడ్డ పేరు గల; వర్షం 

TT 

శ, ఆగం చెడ్డపేరు ఇ! 
జ్ఞ ₹ాగ[౦ దుర్గతి: దుర్దశ 
కాళ, ఛం హఠము; వక్రబుద్ధి; 

'మొండిపట్టుదల 

శ్ఞణగా రం మోసము; చెడ్డ చోటు 
అనుకూలము కానికాలము 

Haga, జా దంచబడిన; మర్షించ 

బడిన 

gag. To అలా మాటిమాటికీనా 

టుట లేక (గుచ్చుట; కొంచెము 

గాదంచుట లేక (తొక్కుట 

కణ, కుట; ఇక | 

వ్ఞాశా? రం కుట్రదారుడు; ఇన 
కళ్యా? ఇం గక ముడుచుకొనుట; 

fags 
క {కా దేశదిమ్మరి; వరుల 

దోషములనెంచువాడు 



Huq 
ఇ 

209 f=. 

కణ, ₹ం 10 కౌలరాయుట; 

(తొక్కుట; దంచుట; పొడిచేయుట; 

'నలుచుట; 

శ్ఞశణా ఆగం దుర్మార్గము; 
వడిక; టక్కరితనము 

కళగా గా టక్కరి; దుష్టుడు 

తగా, గం కం gaia 
కశ గాగ చెడునడత 

శ్ఞాఖీళా, "గం మిక్కిలిచినిగిన లేక 
మురికిగుడలు ధరించిన, ర్వా 

a 3 చ 

మురికిగుడ్డ 

చెడనడ 
a 

జ్ఞ, ఇం మురికిగానున్న; మురికి , 
గుడ్డలు ధరించిన 

శల [కొం కొంచెము; ఏదేని; కొన్ని 

శ్రాత ఇ, (ఇం కొలది; భళా? ౫7 
శ ౫1, గం ఆ సామాన్యమైన; 
fren ॥ 

బ్ఞళ-₹[-ర్ఞతా* (జ్ఞా ఒకదానికి మతొక ' 

టిగా; విపరీతముగా; ఆసంగతముగా 

వాళ కాల. ౧౦ గ్యా కొద్దికొద్దిగా; 
. కొందరు కొందరుగా 

కృాళ-గాక్తుళా గ (ఇం ఒకించుక, 

aera 
ళా = ఏమయావనునలే 

జ్ఞుత్రణ [గ కొన్ని; కొలది 
“త్తశార్తం చెట్టు; అంగారకుడు; ఆంగారక 

(గహముః మంగళవారము 

జ్ఞా (షం నీచజాతిలో జన్మించిన 

శ్తుశాషు కొం అవకీ ర్తి ఇ 
[4 

కారా ర్తం చెట్లు? _గుడెనె; ఇల్లు; కోట; 

పర్వతము; నీళ్ళకుండ; దంచబడినది 

తార గం తునుక; విరిగిన ముక్క 

cdl ₹f[0 దోమలాంటి చిన్న ఈగ; 

ఒక మందు దినమును 

qe, | రం తార్చుడు వృత్తి త్తి 
వజ + పోట్లాట పెట్టుట 

Hear 
శ ఈం వడ్తుదంచు స్రీ 

క 7 fF దంచవిడు టి 

కొట్టబడుట; ర  తార్పుడుగాడు 
కొండెములు చెప్పువాడు; దంపుడు 

వనిముట్టు 

కూరగా శః ఛం 3 క జ్ఞ 
క్రారగ/₹, గ గా త్తీలను మోసగించి 

,ద్యరికారవ్య తియందు (వేళ పెట్ట 

నళ కం కం రం జ్ఞా? 

కాల గం తార్పుడుగ ఢ్డి; పోట్లాట, 

. పెట్టు త్రీ” 

రః ర్తెం కవ్యముః కర 

శల]. గం కం దంపించుటిః 
(తొక్యిాంచుటి . | 

శ్ఞ౭1క, ఈగ సడ్డదంపుడు, దంప్పడు 

“కూలి 

an Yon ఛిన్నగుడి వె; img 

కల: (ళా వంకఠకరగల; మోనముగల; 

దుష్టమైన రం దుష్టుడు 
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శ్యf౯ల[, కం * వ్యకత్యనిర్దయ తః 

జ్ఞగలా[క, ఇం ) వ్యక్షబుద్ధి 
శల! ఆగం గుడినె; కుటీరము: ఇగగాక్ష! 

శృరంళళగెగా రం కుటీర పరిశ్రమలు 

తలే ఏం గుడిసె; జ్ఞలశే[ . 

కర్చే, శం తార్చుడు గత్తె, కాళ 

ఖరగ్, రం కుటుంబము; fT 

కాశేభ, ర్భం మొండిపట్టు 

శ్ఞాలెణ ఇగ దురభ్యాసము ఇ (కూలి 

కలల, ఆగం వడ్షదంపుడు; దంపుడు 

శక్ఞగ రం లేదించువాడు దంచ్చు 
నూరు లేక రుబ్బువాడు 

కల్లిల? రాగా కార్చుడు గ క్రై పోట్లాట 

'పెట్టువ్రీ; కొండెములు చె్పున్రీ 

శ్వర? కం రెక్కలువిరిచినపావురము 

ఇణ్ఞాళు [ఇం నూర బడిన, దంచబడిన; 

రుబ్బబడిన; భేదింపబడిన 

శరా ఆగం గేం శ్రర 
క్యf్ఞగాః దం, రాతికట్టడప్పునేల, తిన్నె; 

రత్నములగని; గుడి నె; దానిమ్మ 

'శర్డ!* శాం చొప్పమొ పశువుల 

మేతను ముక్కలు ముక్కలుగా 

,కోయుటవి ఈ విధముగా కోయబడిన 

పశువుల మేత; డకాగితప్పు గుజ్జు; 

పిల్లల మైత్రి భంగిము 
కంర కవ్వము; ర్ట 

శరర "క్ఫం వడ్ల్డపాతర్య  వడ్డగాడ్కె 

వడ్డబాన 

get Ee అ వినీత; కారకా To చెడ్డచోటు 

శ్ఞుర[౭, రం దురాలోచన; చెడ్డపని 

శార[₹, కృం గొడ్డలి గండ్రగొర్డలి జ్ఞా 
నాశము చేయునట్టి 

శ్ఞర[₹గ, కం గొడ్డలి 

TTT, ర్ం గొడ్డలిదెజ్బ; ఐల 

CTIRNEIGE మెైెనగాయసు 

శ్ఞంr, గిం చిన్నగొడ్డలి 

శర, శాగిం కంసాలివానిమూస 

కాళ?” కం శం శ్రర 
శర Jo చెడ్డచోటు; ఆచనుకానిఆదను 

EIT? Yo గం గొణుగుట; గురు 

మనుట; లోలోనకుము
లుట; శం (గా 

పొలములోని పకువులనులేక పతులను 

పారదోలుట [చుట 

శ్ఞాకలక1, రాగం పొట్టలో “పేగులు అరు 

EEC ణా లోలోనకుములుట; 

గొణుగుట; సణుగుట 

శ్రాక్షగగ Go జాతి, కుటుంబము 

క్ఞాక్ఞగ[కీ ₹గిం వివాహనిళ్చితార్థ ము 

ఖృకళ? ₹f[ం చుట్టుకుదురు; నె త్తిగుడ్డ 

చుట్ట; నదిమలుపు 

శాలణ. గం కూరూవియైన, శశ 

కాక, రం గోడ శ 
కళగా ఇం చెడుపద్ధతి; చెడునడత 

కాశ, గం తీరుతెన్నులేని; మూర్భడు 

శాలల? గ చెడునడతగల 

రశ ఆగం కోధము; మనస్తాసము; 

ద్వేషము 
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డగ 0 [షా లోలోనదిగులుబడుట; 

వినుగుకొనుట ద్వేషించుట; కోపప 

డుట 

శ; ఓ వికార మున; కఠిన మైన 

జ్ఞ ఇం గాం "కోవముశెప్పించుట; 
ఏద్చించుట; వినిగించుట ; దాధించుట 

కాగా, కం చొట న (వే లు గద; 
7 1 బడిత; దుడ్డుక్యర; ఆధికార 

దండము 

TT, ఇం (జా డఉణహీంపబదుటి; 
ఆత్షివనా వేయబడుట 

తగ, గ కొరక బ 
తగ్గింపబడినడ బ్బు 

Ua) 

ర్భౌగ, Fo వితండి వాదము, “రాళ! 

gar, రాం వదరుబోతు, వితండవాది 
క్షగగా రం భూమి; (పపంచము; 

ఒకొల్తోక్ము 

శ్లగఇణ ర్భ పోలీసు ఇన'న్పెక్షరు 
కాగల ఇగ పోలీసు ఇన న్పేక్షడు 

ఉనతునియ; 

పదవి లేక పని; (పధాన పోలీసు 

స్తేషను 
కౌగ్గళ్లం ఇం నంక్షేపము; లోటు; 

లోపము 

కరగ? ఇగ0 ఆడకుర్కా; శశ! 
లారా, కంట్ కౌతూహలము; 

శౌన్ష?, రం తోలుత్ తోకుట్టిన పాత; (విద్దె 

త్పొర్తెళా రం పస్తక ములు; (fara ఇగ 
క్ట్ం 

కార్చ కం ధృవనక్ష్మతము 

శ, రం (గంథాలయము 

క్యాత్రషత్థాగా ర్తొం దిక్సూచి యం(తము 
జార, రం ఆశ్చర్యము; సంతోషము; 
డడ పబలవాంఛ; ఆసక్తీ 

కాగ. ఇ అత్యంతాస క్త గల, 

జిజ్జాసగల; ఉల్లానముగల; (కడాలి 
-లాషియైన 

శ్రాగగ రం కుక్కాన నీచుడు 

కాగు శాగిం ఆడకుక్కు? జ్ఞా? 
క్యాణ్థాగా కం దిక్చూచి 
జ్ఞా? [కం గం ఎక్కడి ఇ 
కణ, కొం ని౦ందించుట 

కళా? ఇష నింద [ఖా (నీచుడు 
ga fro నీచము; నికృష్ణము; 

ర్థౌణా రం దర్భ; ఏనుగుమీదపరచెడి ఎర 
కంబళి 

77. బం (కం చావుదెబ్బలుతినుట 

త్రైడతాగగ ౨ (కాం దుముకుట్క ఇ్యజ్షిన్యా 
త్ఞాఇాశశార? (గా దుముకునట్టి; త్తం 

దుముకువాడు 

శ! రం కున్పిగంతులు 

mat fro ఈక్వరకళకి ఏ (పకృతి; 
అధికారము; పనితనము, సృష్టిరచన; 

సామర్థ్యము 

క్యాణగ. fఇ దైవికము; (ప్రాకృతి 
కము, స్వాభావికము 

జ్ఞ రం పార క్యా 
కా, ౪₹ం గం గంతులు వేయచూ 

పోవుట ఇ. 
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కకత రం దుస్ధితి; ఇబ్బంది; విషమస్టితి; 

చెడ్డచోటు; కుట. 

కాలు (ఇ మోసగాడు; వి శ్వాస 

ఘాతకుడు 

శ్వగగా రృం చెల్లిననాణము, దొ.౦౧గ 

- నాణెము 

క, } ఛం గుద్దలి; తేవ్యుకోల; 

ఇళళి 3) గడ్డపార; షార 

శ, రెం చెడ్డరోజులు 

కళ్ళరా ఆగం మాలిన్యము; ద్వేషము 
శ్ఞాశ్ళ[ణ, కొం గుద్దలి; కో విదారవృక్షము 

కాల, (శా ఆత్యంత . పవ్మిత మైన: 

కొం భగవంతునికిగల పేరు 

. కారా ఈం గొం భగవంతుని పరముగా 
కాశ, గం “పవిత్రమైన; ర్త దేవత; 

సజ్జనుడు 

TERME గోరు వెచ్చని (వీరు. 

కాళ, రం కుటుంబము; కాకా 
క్రుషి రం గృహస్థుడు; వ్యవసాయము 

(వధానవృత్సిగాగల .యొకజాతి 

జ్ఞా f. శడిమన సట్టువాయ; శ! 

-శ్పగెళ్లు రెం పాఠ వైరము ఇళ్ళార్ల- 
శః, స్యా. సగలూనివవాడు. షా. 

శనీ ఆగం రంవపుపొట్టు;: “తరిమిన 
౨ వట్టుట లేక్త అందులకిచృహూలి 

బొగ్గునువి ఎ 

gfrar ర తరిమపేవట్టువాడు; అంచనా. 
వ్ చేయువాడు = 

శ ఇం శై కై ్యనామందు; ( Qiinine 

ర్హా7ణ రం చెడంమార్గిము; చెడ్డనడిపడికి 

కాగి జం --చెడ్డ బుద్ధిగల; చెడుమార్గ 
గామి 

వారలా క్వొం చెడుమార్లము; ఆపథ్యము 

qe ర్తం హానికరమైన ఆహారము 

కాగా, ౪౦- శకోంకో పపడుట; ఇబ 
తాగ[ర+ చెడ్డసలహోః కః 
కా, ణా అయోగ్యుడు, 'దానము 

పృచ్చుకొనదగని 

gf. జ కోపించిన; ett 

TT శం నెయ్యి; నూ.నె మొ॥ 

వుంచు తో లు సిద్ది 

gc}, శం చిన్నతో లుసిద్దె 

రా ర్పం గుడ్డిదర్చారు; ఆవ్యవస్థ 

త్రకాణాగ కం “గ ఇ ఇళ్లం కేం 
mm 

౫1, మహమ్మదీయమత మునకు 

SEs న్న మెనమతము; నాన్సీ క్; 

శ్యాల్గా. ) కృతఘ్నత, నమ్మక ములేమి; 

విగహారాధన 

క్యా, కం తాళ ముచెవి; కస్నతాళము, 

తాళప్పబ్మ్నుర 

కాగా! ళం మరచీల; . ఐన్ శ్రీమ; 

ఐస్ క్రీము తయారుచేసెడి మూసవంటి 

. 2 గొట్టము 

క్యా ర నూని; వంపు 

శా, ఆగం గూనిత్రీః కొంకికర 
శ్య2ిక[, రెం గూనివాడు; జ్ఞా వంగిన 

నడుముగల, వంకరగా నున్న : 



శ్చ! 213 కశక 

| 
| 
{ 

ఇళళి, గిం గూనిత్రీ; కొంకిక ల్ 
aT, ఇ దురభ్యాసముః గళ్ళ 
ఇష చే, రం చెడ్డ వ్యాపారము; అళుభ 

వాక్కు 

శ, ₹౫[ం మూర్థత్వ ము; దుర్చుద్ది; 

fa మూర్చుడు 

ఇ్ళాష్షార్లా ళం 'శగనికాలము; చెడ్డకాలము 

కార, (శు గూనివాడు; ద్ద గూని; 

వంకర; ఒకవాతరోగము (గూనిన్తీ 

ఇత శాగం క0ంసునిగూనిదాని; 

కాల, | రం గూనుు, ఉబ్బు? గాజు 

శ్య౭ఇ[, | గోళము 

క్యాగ్యా రిం చెడ సలహా; 
క్ఞాగ్గాజాంగ్లు జ. 0 HS 
కణ; ఈం సహాయము; పక్షపాతము, 

కమ్ముకు; దురభి ప్రాయము 
CE ED గా 'కుమ్మశకైన; సాయమైన; 

దురభ్శిపాయముగల; పక్షవాతముగల 

కాగ మగఏనుగుల వట్టుటకు సహో 

యపడు ఆడఏనుగు 

కాగ, కం కుంకుమ; రక్కాగొజ్ఞిము; 

కుంకుమపువ్వు 

క్యాగ్యళ్యాగొ, ర్తొం లక్కు కొట్ట టము;ః పిచక్షారు 

గొట్టము; 'అలంకారప్ప మాలలు 

తయారుచేయుట కుపయోగించు 

కంచుగొట్టము . 

జ్యాషాళ్ళా కం "పట్టువత్త విశేషము. . 

కణ, ర్షెం కౌ ర్రికేయుడు; బంగారు; 

రాకుమారుడు? "సఅష వీల్ల; చిలుక; 

యువరాజు; కొడుకు; ఐదేండ్లలోపు 

బాలుడు గజ వివాహముకాని, 
శ్యగ[₹. రం కుమారుడు; కంటిపాప 

IRGED రం బాలచికిత్సాాగంథము 

afm ₹గ కుమా రె; పార్వతి; 

mart, 1 త; పె౦ డ్రికాని 
అమ్మాయి; 10.12 ఏం డ్ర్లవయన్సు 

గలక్షన్య ఇ ఆవివాహితయెన _ 

కాగా ఇం. చెదుమార్లము; . చెడబుద్ది; 
టల 
శ. f2ం భీ క్రి లేని, దుర్మార్గమైన; 

కోక, కొం విష్ణువు; కెల్టకలువ; 

ఇగ, ర చంద్రుడు. 
ged ఇం ఇం Hf 
mf, fq పమదములకోనిండి 

యున్న 

ఇగ, ఛం పముదముల. నమూ 
" హము,  తెల్తకలువతీగ; కుముదిము 

లతో నిండియున్న జలాశయము . 

శ్యాళ్ళ[్ఞశ[ఇ77: | క్షం చం(దుడుః 
aff. (pang 
=, రం దక్షిణధృవము 

క్యాగ్గాక్ళ.ర్హం కాం ad _-. 
శః, ం నలుపు వన్నెక లనీన 

wre, a రంగు; ఈ రంగుగల 

గుజ్జము; గాం నలుపువన్నె కలనిన 

ఎరుపు రంగు గలు... 

ఇ్యాభళ్షత్త రిం గుమ్య డి కాయ బూడిద 

గుమ్మడి 
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se భి కక, ₹[0 అసమర్థుడ్యు | "ఇగ గం జ్యా రొవ్చగాపోయుట; 

గుమ్మడి పిందె 

్ఞ్యరక[₹; ఛం గుయ్ముడ వడీయము 

శా, ₹0 గ్యవాడిపోవుట్య 
నుమిలివబోవుట; కాంతిహీనమగుట 

శ్యశ[₹ రక్తం కుమ్మరి ఇగ 

mah lo కుమ్మరిత్రీ 
xe, ₹/0 సీటినాచు మొక్కలు 

కలక, రం అపకీ ర An 

m+ లం జింక: చెడులక్షణము; కల్తీ 

నన్నె కలసిన ఎరుపు రంగు గుజ్లిము; 

[గం చెడ్డరంగుగ ల 

wef: గ ఆగం ఆడలేడి; [జ్ఞ 

శ్య₹క, కం బిడ్డ 
శ భం జిప్పు, టి వ 

శ్వ? రం పెళ పెళమనుధ్యని; 

కరకరమను ధ్వని 

అణ ₹₹ం కరకర లాడెడు; 

“ పేపనైన 
1, ఇం (గా పెళ పెళమనుట; 

కరకరమనసుట 

ASCE ₹౫f|0 క రకరమనుధ్వని 

CREA చిం సన్నని మె త్త టి 

ఎముక; గుజ్జప్పుజబ్బుష శేషము 

B= ర్పం చొక్కా; బిగువెనకొడుగు 

RSE ₹ాగిం వదులురవిక; జాకెట్లు 

సర్కారు చేలము 

ఒక్కసారిగా కారుట. ఇ్యాf%ా 

కుప్పిగాపోయబ..ద, ఒక్కసారిగా 
ఢ] 

కార్చబడుట 

త్యాగ ర్భం దిల త్యాగము క 
బలివ్వ బడిన; త్యాగ ముచేయబడిస 

marr. శ బలివ్వబదుస్థానషు 

mar. ఇచం పశుబలి; ప్రాణర్యాగము; 

ఆత్మసమర్చణ 

శారు కం కోటుంబము; fa? 
శ్వ₹7, గర్వం 1కౌంచవకీ; ఇ 

్ఞA[1, 0 ff పక్షులు 8 అకలారవన 

ముచేయుట 

క 7కు శాం పతులకలకిలారవము 

Hara: ఇం (గం _ఆవ్వుట; గీరుట 
శ! గిం ుర్చీ, తరము, కద్దదము 

నకు ముందు నిర్మించువీళము 

ఇళ గగ్యా/, లం నంశళశవృక్షము; 

వంశావలి [గ్రంథము 

క్యా, ఇం ముసల్మా నుల పవిిత్రమత 

ఇరా జ, 
ఇగ adm, 
శా. (జా కురాన్సం౦ంబ౦ధ మైన; 

కురాన్ ను ఒప్పుకొనునట్టి (ముస 

లాను) 

కక్ష శ్యాం చెడుమార్ల ము; మెరకిపల్లి 

ములుగలు మార్గము 

HIT వం 
గోళము 

లం కురాన్ (ఆదర 

సూచళము) 

కోలాహలము; గంద్ర 
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త్య రం కోలాహలము; CEI 

వష నిం వంశము; సమూహము; 

ముక; దిబ్బ, రాళి 

ఆచారము 

Ha, "గం కో విష్టియెన; (ప్రతికూలమైన 

క్యా కా [కం చెక్కొడపు పని 

. చేయుట; త్రవ్వుట; గోపట; గీరుట, 

శ₹[ ఇం కొలిమిలేక బట్రిలోని 
ఇను శాక నిప్పును ఎగ యు తెడ్డు 

న్ రెం ఆడ; కేళి; ఉల్లాసము 

HUTA, ళం గం కం HA 
షం గం జ పుచేయబడిన; గ! 

క్యాకాqశ[ గ రం ఆమీనా; జిప్పుచేయు 
_పలళుత్వాధికారి 

EPI. Go జ పుకు కోర్లువారిచ్చు 

ఆజా ప్మెతము 
Sy 

కాశ, ఇం సర్కారువేలము పాట; 

జిపు 

కాగ, రం చొక్కా: జాగా. 
క్యాళ[౧7క్షా ₹f[0 వధస్థలము 
క్యాషగా ర్షం టెలి; త్యాగము 
క్యషోగం కాగా పజుబలి; ఆత్మ సమర్పణ; 

(పాణత్యాగము 

కాళ, ₹f[, వ్యవసాయము వృ త్తిగాగల 

యొక హిందూదాతి 

కా₹, 
గా? 

"జీ 

: | రం తౌర్పుడు గాడు wean 

క్యగ్లా రం బొట్టు; మందునిళ్ళ; 
శ, గం మంచిపదవి యందున్న; 

/ హోదాగల 

afar To 

garam 
శృ ఇ కుర్చీ ఆకారముగల 

శభ రం కోడిపుంజు; కోకిలజాతి, 

యొకపక్నీ 

కాగా రం వంశము, సముదాయము; 

గోత్రము; (జా ఆందరు; అంతయు; 

మెత్తము 

గ్యాళళా రం వట్ట: 
శిల్పుల నాయకుడు "జ్ఞా 

రులమున పుట్టిన 

ఇగ, 0 [కొం మిక్కిలి యానం 

దించుట 

mmf ₹7[0 వంశగౌరనము 

IHN, Fo బుడబుడిమనెడి శబ్దము 

గ, కొం పుక్కిలింత 

HTT. ఇం 2ఇాం పుక్కిలించుట; 
శ బుడబుడళబ్దమ గుట మ 

శాఖ. ష్య చడులక్షణములుగల; 

+ ర్భాం చెదులక్షణము; చెడ్డనడవడిక 

క్యాళళా? రా మూలధనము; డేరానడు 

మనుండు కొయ్యగిలక; పుల్లినినాను 

ర్ 

ఇళళి. శం. వికారాకృతిగ లబ్రీ; 

మాంతికురాలు 

క్యా ర్హొం వ్యభిచారి; దత్త పృతుడు 

వంశవృక్షము; 

నమూహ ము 

మంచి 
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కణం. ఈగ వ్యభిచారిణి (ణల 

కాలం. () 

sar ఇం | ఉలవలు 

ళ్ళ నాల రం Horse Gram 

wed fio) 

క్యాశల్ళగ్గ . రం కులాచారము 

శల: ఈ నొ స్ప, లే! 

ఇళ్ళ ఇం గం బాగుగానొస్పిపుట్టుట 

ఇ్థాశాా[గ్షా రం ఇంటియభిమాని; కుల పెద్ద; 
మూలప్పురుమడ్క విశ్వవిద్యాలయ 

వెన్చాన్సిలర్; పదివేల విడ్యార్థులకు 
భోజనము పెట్టిచదువు. నేశ్చు బ్రహ్మర్షి 

క్యళణః రం తాళ ము, are 

శాత రగ మనోవ్యథ; వ్యాకులత 

ఇత రెం ఒక్. ఆకుకూర 

కాళియ) ₹ఆసం మరచీల; ఐన్ క్రీం; 

ఐన్ క్రీం తయారు చేనెడి మూసవంటి 
ఒక గొట్టము 

శశ, ళం కులీనురాలు; మర్యాద 

గలశ్ర్రీ 
కృాళళ్ళెళ్లా రం నిన్న చిన్న (్వపాణులు అటు 

నిటు తిరుగట ' 

(ప్రాకులాడుట్య చిన్నచిన్న పురుగు 
.అన్నియుకలసి అటునిటు కదులుట 

grr, ఛం వ్యాకులత , కదలిక, 

దిగులు; చాంచల్యము 

శూ, రం వంశనాశకుడు | 

ఇల, ష్య కలీ నడు: జ్యాిఖ « 

© ళా 

శ, ఆం పత్మివత; మర్యాద 

గల ప్రీ; కులీనురాలు 

కా, [షం కోలీనుడు; జ్ఞాశ[ఇ 

కళళ, ఇం టోపి ఇనుపటోన్ని 

త్పైతశ్ష!, రేం వేటాడు పక్షులకళ్ళగంక 

క్తారాత్షగ ళం పిల్లలటోపీ 

శాత. కొం కులనాళకుడు; 'జ్ఞైగ్గషాగ్లా 

కాశ, శాం దుముకు; గంతు 

్ఞా[ పం [షం గంతులు వేయుట; 
దుముకుట 

కాలా, కం ,కులగురువు లేక పురో 

హితుడు 

BTA. Go తలుపు బందు, “ఇనుప 

కొక్కి; ఇటుకల ఆవము; మురుగు 

కాలువ; గొశ్లెముః జలదారి 

వగ: ర్హం వకుల గూడు; 

స్థానము 

శశ. రాగం సంజిరము; జింకు 

[పదర్శనళాల 

క్తళాగళా ర్థం కుమ్మరి; గుడ్తగూబ్య ఆడవి 
కోడి 

gee, ఆగం షా ర. 

శృణ, కం రాజిమకుటము; శీ 

ల ఆఫ నులతలటోవీ [అల్లరి 

అ 
గే 

శరీరము; 

శ, రేం కోలాహలము; కేకలు; 

బాగా రేం మంచిశిల్పి;
 శిల్చుల నాయ 

కుడు; కుల్యకేస్టుడు; కులీనుడు 
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శ్ఞfః. రం వ(జిము; పిడుగు; గొడ్డలి, 

మెరుపు 

కాళీ, కొం కూలివాడు; నౌకరు; రై ల్వేకూలీ ' 

కాల్! ణా కులీనుడై న; రం పర్వతము; 

70 భార్యఅక్క. (వదిన) 

జ్ఞాత, క్షం మంచికులమున జన్మించిన 
వాడు, మర్యాదగలవాడు; మేలుజాతి 

గుజ్జము; (జ్ఞా సజ్జనుడు; శుద్దమైన; 
నిర్మలమైన 

తళా, రం కం క్ఞా[నాక్యు 
త్ప్రైళ్ళర్గ రం తాళము; కాగా 

కారె, ఇం తడ; ఉల్లాసము; కేళి 

వశ. 10 గం ఆడుత; ఉల్లానముగ 
కాలము గడుపుట 

శం, ఛం వ్యాకులత; దుఃఖము; 

మనోవ్యధ 

ర. ఈం కెం Cal 

కుశ కం ఎముక; మాంసమ్సు; కులీనుడు 

శ్ఞర[ ఈగ చిన్ననధి; కులీనురాలు; 
'కొలువ; తిప్పతీగ 

క రం పుక్కిలింత; జుల్చాలు 

అగ, ఇం అగంథకర్త యొక్కం 

సమస్త కృతుల సంపుటము 
కంల? ఇం పుక్కిలింతః జుల్ప్చాలు; 

గుటక 

రాశాక, కం నుట్టివిడత; క్ర 
క్షు TEE Fo పెద్ద గొడ్డలి ' 

జక !, ఛం చిన్నగొడ్డలి 

కంచం ఛం చిన్నమట్టి పిడత 

జ్ఞా, రం కలువ; ముత్యము; నీరు; 
త్తభిగి, ర్పం నల్లకలువ; భూమండ లము - 

ఖుష్ రాం బొవ్వి శః! 

అ, og అవివాహితుడు 

కర శం అవివాహిత 

జ్ఞ. రం మడతతలుపు; తలుపు 

లూ, | రెక్క. 

జ్ఞశ[ రం ఆశ్వయుజము; జ్యఖ[₹ 
జ రం దురుద్దేశము 

తగగ. గం దురుద్ధేశముగల 
శరా. కొం కలువ 

కలగా ₹f[౦ శక్తీ 
కళా రెం దర్శ; రాముని జ్యేష్టపుత్రుడు; 

దిండివలుపషు; కుశద్వీపము; నీడు; 

సాగటికజ్లుః [ఇ దుర్మార్గమైన; 

విచ్చియెన 

CRE రం శివుడు; ఆం క్షేమము, 

మేలు; నేర్చు; (జ్య నేర్చరియైన; 

సమర్థుడైన 

శ్రకాభఖిగా కొం (శేయన్సు; క్షేమము; 
ఆరోగ్యము 

కాకర ) ఇం నేద్చ; సామర్థ్యము 
క్రాన్య [క (కు కేచుము 
తష ల[6, . 

కానూ! కొం నేర్పుగల; క్షేమముగా 
నున్న; ఆరోగ్య ముగానున్న 

త్త, ఛం (రాడు, క శ్లెము; మూత 

వేయుచెక్క 
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CEULE fo తీత్షమైన; చురుకైన 

క్షుష్ష(ష[4, గం సూక్ష్మబుద్దిగల 

త్తైళా[.1 fr, To వ్యాపి: ఫ్ విస్కీ రము; 

అవకాశము; ఉదారస్వ భావము 

garal, fz విశాల మైన; వ్యాపి జెందిన; 

తెరువబడియున్న 

FATT, Go దుర్భాసనము; దుప్పరి 

పాలన 

కష? ఆగం నాగటికల్లు; ర్భాం వాల్మీకి 

కన, ఏం ధాతుభస్యము; శవము: : fo 

చంపబఐ..నే 

శ క ఇ, శవములకుప్పలు 

శ: ర్త రక్త పాఠము; యుద్దము; 

కలహము 

జరగ? ఇ, 4 వం గుమ్మడికాయ; బూడిద 

శ్ఞఃగ[₹, గ గుమ్మడి 

qT, Yo ఆ వ 
సలం | ఇమున్నేహము 

శ్రళ కం దర్భః ఇ 
CNN ర్సం ఆపశకునము; rn 

క్యా, రం చెడుకాలిము; సంకటము; 

అపాయస్టితి 

కాక, ళం నిష్పణత; సామర్థ్యము 

చాలక ళం సామర్థ్యము; నిపుణత; 

క్షేమము; (శేయన్సు 

కళగు శం శేమసమాచార ములు 

graf, 

| శ్య₹[ఇగ, ఆగం చెడ్డ కాల ము; చెడు 

ముహూర్త ము 

బాష, గిం నాగటికట్దున ర్యా 
కార్లో, రం వడ్డీ వ్యాపార ము; వడ్డీ 

వ్యాపారి; వ గై కిచ్చినడబ్బు fr 

సోమరియైన 

ప. ళం వడ్డీ వ్యాపారము చేయుత్రీ 

Sy Lge వడ్డివ్యాపారి? ఇకక 

శ, రం కుసుమపువ్వు; కుంకుమ; 

బంగారము; సన్యాసుల జలపా(త; 

కారశ!. fం ఎరుపురంగుగల; ఇఇ . 

కృళ్ళ్య కం పువ్వు; త్తీరజున్ను; 

ఎజ్లినిరంగు; కంటిజబ్బు 

జ్ఞా, ం తుత్తునా। గపుభస్మము 

aaa, ళం పూలతోనిండినదోనిలి 

aH to తోట; వనంతబుతువు; 

FAM, Fo వసంతబుతువు; ౫౫ 

ఇన్చశ[్ళణ; రం మన్మథుడు; [గల 

షం పూల గు తః ( 

పూలబంతి , పూలచెండు 

క్యత్త[ గగ [గం పుష్పించిన; qf 

కళ్ళం రంలో ఆపరాధముః 
పారపాటు; 

FIT జ దోషి? అపరాధి 

శ, 1, క్తం పార్మీవారి మత(గంధము' 

| ఇకో రం 
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క్యాశే౫[, ఇం మనికోట్టు ఇత్తాళ్ల 
శ సమలి,. క్రో కొకోకి 

క్యా భా నెమలి, డిలేకకోకిల 

కూతర్భా దూయ; మోసము; 

మోసగాడు, 

గాగ. ౩0 ₹ం పతులుదా యిట 

ల్యశ్రష్దాచ్యు ta గో శ్ ఇ 
గొ జ్ T - యిల; టి 

ల్భాగ్షెళ్ళళ్లు రం కుంకుమ, కుంకుమపువ్వు 

క్యాక్టాన రం ఎలుక పాదు గ్ల 
దంభ మ గలవాడు, ఈ ర్యగలవాడు 

RTT, To ₹గ్గాం చావమోదుట; శం 

గం పాడుట ఇగ తవటభ క్తి; 
దంభము; (ఇ పురాతనమైన 

mfr ఇగ మోసము; దంభమ్ము 
- కొపటభ కి 

బక్షి ఇం మోచెయ్యః ఇగ్ఞాన 
కాళి కొం గుహ; బెజ్జము; బొరియ; 

పొగమంచు; గొంతు 

జ్య, రాం పొగమంచు; క్యాక[్న[7 
తాజాగా ర్త ఏ డ్చు, హోాహాకారము 

చాఇగ[-హాహాకారముచేయుట 

కాడ?! రం పెద్దగొడ్డలి; Ie 

క్యాక్షైగాగా ఇ జ అలుగుట; కోసించుటీ 

క... 
gre. ) 
కశ ఈం చిన్నడేగలాంటిపక్ష; ర్గం 

అశ్వజాతివిశేషము; గా కోపము 
గల 

త్పర్రగ, రం పక్షులకూత; a7 

పొగమంచు; గని 

Pg ₹ం fo పితులుకూయుట; 

yal 

శ్థౌడ్ల* ఇం కాళరాతి; అమావాస్య; 

రాణా (సేమ్ శక కోయిలకికాత 
స్నా 

శృ ఇం గర్భము; కుప్పు దగ్గు 
ర్గాష, ఇగ, సాలెవానిపంబె; కాలి"పె పెద్ద 

నరము 

శశ ఇంాం కొలరాయుట, 
చే Me గ్య ల SO . జ దంచుట, తొక్కుట; నలుచుట; 

పొడిచేయుట 

maT. గం చిపురు; gua 

షా, ళం చిన్నపంచె; చిన్నః ప్పరు; 

చితకారునికుంచె 

శన ర్తం (కౌంచపక్షీః ఇఇ 

MT, కొం [ఈం విత్లుకూయిట; 
RAT 

కాశ ర్త ఇనుపశిరసాంణము; మోటబాన; 

నాగటిచాలు 

కాక, రెం 'పెద్దమట్టిబాన; పూలతొట్టి; 

'వెంటలొట్టి; గాజుజాడీ 

శాశ్ల!, ళం చిన్నతొట్టి; రాచ్చిప్ప 
కాల, 0 గం బాధచేమూల్లు ట 

పావురములుకూయుట 

కాళ్ళా ధగ తెల్లకలువ; ఇళ్ల 
ఇషా 10 వతులమధురధ్వనిలేక కూత; 

గడియార మునకు కీయిచ్చుట 

ఇ్యాషాగాం అం [క ఆరచుట; నెమలి 

కూయుట ఫ్యా fo గడియారమునకు 

కీయిచ్చుట; నాద్యముల నుబిగించుట 
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A: కం (ళా 

శః ₹ రం కుక క 

శభ, ర్తం కుక్క. కు పెట్టిడి ఎంగిలి 

యన్నము; తుచ్చపవస్తువు 

RSL ర్త కుక్క (పుట్ట) గొడుగు 

జ్యా, కం చిట్టు; తవుడు; పొట్టు 

శ్యజ్ట₹శ్ళ[: రం, కోక గా (పట్ట గాడు 
బగా Fo ప్రస్టానము; చన్ను; మరణము; 

నైవ్యము “క దలిపోవుట 

కాళ్ళ రం గొంది; సందు, కౌంచపెక్నీ; 

చీపురు 

Mf ఇం 5 కాళష్కచెవి; పంచెకోల 

ళల ళం చిన్నకుంచె; చిన్నచీపురు 

ఇరగ గం ధ్వని; పకులకూత; బండి 

" చక్రముల కదలికధ్వని ర్య కూజా - 

శశ రృంపతులకూత; బండి చక్రముల 

కదలికధ్వని 

పకులుమధురము 

గాకూయుట 

శ మల్లెపువ్వు; మట్టి కూజా 

బాష, ణా (టైతిధ నించిన; ధ్వనించిన; 

రం పత్తులకూత: బండిచక్ర ములధ్వని 

శాక కం సర్వత శిఖరము; మోసము; 
చీక్కుని పశ్న; కొ ముగ; 

ఆబద్దము; వ్యంగ్యము; కుట కండ 

ఢా కుటీరము: దంపుడు (గా 

అబిద్దమాడుగట్టి; _ కృతిమ మై న; 

(శేష్టమెన; స్టీరమైన 

క్యాశాగగ, రం మోసము Pa! 

కం, ఏం మోసగాడు; లక 

ఇలు... 
Pee 

| eA: చం {Fo 

ESL ఇం కుత్చిత మ్వు మోసము 

దంచుట; కొట్టుట; 

కూరుట; నలుపుట 

శశ ళం కట; రాజ్యతంత 

జిత; పా మోపాయము; చాతు 

ర్యము 

ప సే జ్యా కు,టచేయవాడు;, 

దగాచేయువాడు 

జ్ఞార్యాగ[ ర్పెం చిక్కు.సమన్యః 

qe, ళం దొంగనాణెము; 

న. ఛం కట; ఇక 

శల కం పోర్టరీదస్తా వేజు 

శ? రం అవిద్దపుసాక్య మిచ్చువాడు 

eT, క్రేం ఆబద్దపుసాక్ష్యము
 

ఇశ్రా! కొం "పెంట; చెత్త చెదారము 

కక ₹₹౯. ఏం కసవు; చెత్త చదారము 

క్షఢ్టః {7 వెరిబాగులవాడు; అమాయ 

కుడు; రం నాగలిసోగ 

శ్యజ్ఞణా₹ (ఇం బుద్ధిహీనుడు లజ 

ణః ఛం ఊహా? ఆంచనా; 3 

m1, ఇం కాం ఊపాంచుట; అంచనా 

వేయుట 

క్యా? శం దుముకు; గంతు 

HET 0 కృ దుముకుట; ఆళి 

పడుట; ఎగిరిపడుట, చం fm 

దాటుట 

mie Ho కున్పిగంతులు; 7 

శృ, గాం బావి గొయ్యి; డొరువు; కోలు 

నిద్దె; రంధ్రము; ఓడకంబము 
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ఖు, ఓడికొింబము; చిన్నదావి; చిన్న, డారగ(₹, 

తోలునిద్దె; దొరువు 

కాగ్గాగత్సథ, ర్థం బావిలోనికప్ప్యు 
అల్బపరిజ్ఞాన ముగ లవాడు 

క్షా రం వంకర; గూని; శశిక 

శ్యఇ్య fr గం 'వీధిలేధి; ఇంటింటికి 

క్వాఇక కం గూని, వంకర; శాల. 

క రం బండినొాగ, గూనివాడు; 

| సారదిరధ మందుకూర్చొనుచోటు; (జా 
అందమైన; గూనిగల; నచ్చిన 

కాలి, ఆగం కంనునిదానిః కే కెయిదాని 
మంథర; గూని స్రీ 

కా], రం (పోగు; రాళి; భాగము; వాట్యా 

f్యా కుటిలము; చెడ 
ది 

CEE ర్భం కంచె; పండ్లుతో ముకొ ను 

బ్రష్ 

కణ, రం ఒడ్డు: పెద్దకాలువ, సామీ 

'వ్యము; దరి; గుంట; నేన వెనుక 

భాగము; చెరువు; ౩[=ల దగ్గర; వద్ద 

ఇభ, లగ్గం నది: ఇళ 
౫, రం. చిన్నకా లువ: తుంటిఎముక 

ఇనా ఇం వీజెఅడుగుభాగము 

జాగా ఇం నది ఇ 
కోరక[, కం తుందెఎముకలు; [పక్క 

చెముక - 

కళగా ఆగం శక్కీ; బలము 
క్యా, రం రథమందుసారధి; కూర్చుండు 

చోటు; గూనివాడు? బండినొగ; [ళా 

ఆంద మైన; గూనిగల; నచ్చిన 

ర్తం గుమ్మడికాయ; పిశాచ 

భేదము 

శశ, ఇం ఏనుగు ఘీంకారముః ఆరుపు 

శ, ఈం పొగమంచు; CTA 

శ్రా కొం కతయుగము; చేస్ట; మేలు; 
కారణము; ' నాలుగుసం ఖ్య; ణా 

చేయబడిన; రచింపబడిన 

శాఖ గం చేయబడిన కృత్రిమమైన; 

అనిత్యము 

జ్ఞాగభా[్ రం వరమేశ్వరుడు; సన్యానీ 

గా నేర్పరి 
CREAM గ్య ధన్యుడు; కృతార్జుడు 

శ, ) f7ం కో రిక నెరవేరిన 

శ. 1 వాడు 

శారా గం కృతార్ధుడు: శ 
శా గొం పొందిన మేలుమరచినవాడు 

mT: ఇం పొందిన మేలు 

శీ, (మటు 
శ గాం కృతఘ్నుడు; జ్ఞా 

శ* fro పొందిన మేలు మర వనివాడు 

Ia, జం పొందిన మేలు మరవ 

కుండుట 

శగరెక, ఫం యముడు; Ar: 
శ్ఞాగడే[, fz వరాక్రమవంతుడు; ర్హ్యో " 

సహ్మ్యనబాహునితం డ్రి 
శాక, గం. నేర్పరి; గురితప్పేక 

బాణము వేయువాడు 

శ్రా[శ గం గు ఠతు వేయ ఐడ్తిన 
జగ 
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శానా గా, ర్తం నమస్కరించినవాడు; [ఇం 

జోడించినదోసిలి 

gal: Fo యముడు; శని; (ప్రారబ్ద 

ఫలము, శనివారము; మృత్యువు; 

పాపము; దేవత 

PINT, రం 

పవ్మత్రాత్మగలవాడు 

gard, 0 ధన్యుడు, తృప్పి చెందిన 

eT, fo ధనుర్వి; ద్యలో ఆరితేరిన 

వాదు 

hn, గిం పని; రచన; చేత; గారడి 

_ శాస గ్య నేర్పరి: 

మహాత్ముడు: (ఇ్యా 

ధన్యుడు; పుణ్యా 

త్ముడు [చేయదగినది 

గా. ఇం పని; కర్తవ్యము; గ్య 

నగా ఈం. దుష్టస్రీ; హింసార్థ మైన 

హోమము; అభిచారహోమమున 

పుట్టిన సంహార సక దేవర 

శ్ఞాగ రం ఉప్పిదినుసు, [జా మనుష్య 

కృతమెన; అస్వా భావికమైన 

జడే? క్పొం _డ్రియానామవాచకియు 
Gerund ఉదా. శ్ఞా, గాగ 

7 Go షృరుగు; విసినిగొట్టు; 

లోభి, సీచము; కుల్సితు డు 

7, ఇం సిననారితసము 

నగగా [ఇం దుఃఖితుడు; eel 

mm [ళం Fo ఇం Fm 

GI Tod mar 
TAT. ro fro దయచేసి; ల్ ౫ 

స్ఞాగగ ఇషం దయ; జాలి 

[గా 

{ 

gro, గాం కత్తి; చాకు; చిన్నక టారు 

శ్రా రం కత్తి TT 
qh, గిం చిన్నక త్మ; చిన్న 

కొటారు; 

భగ గం చిన్నకత్తి ౩ కత్తెర బాకు 

CLE 
ఖగ, [10 దయగల; mre 

జ్ఞాగ[ ర్థొం పురుగు; లక్క; చేమ; పెద్ద 

సాలెపురుగు 

కాగాక, రం చినఎపురుగు; 

జ్ఞా గారా | (షా పుదనలువడీని
; 

gf, J frre 
శాన? [ళం బక కిన; సన్నపడిన; 

కొంచెము 

waa,  ) చిచేగం బలహీనత; పన్నము; 

శషాగగకూ $ పలుచదనము 

జాగ, [కొం దుర్బల మైన; చిక్కిపోయిన 

శా శం సన్ననినడుముగల స్రీ 

శ్ఞారాషా రెం రైతు: నాగటికల్లు; ఎద్లు 

జ్ఞా లాగువాడు; లాగునది 

శ్చ, Ho నేద్యము; దున్నుట 

qf, fo రైతు": [ఇం వ్యవసాయ 

సంబంధ మై మెన 

శాం కం. శ్రీకృష్ణుడు: కృష్ణపక్షము, 
నలుస్న; మిరియము; కాక్; పీలిరంగు; 

కోకిల; వేదవ్యాసుడు; కలియుగము; 

సురమా; న ల్లవీంక, ఇనుము; (గ్యా 

న లని; సీలవర్త ముగ ల; దుష్టుడు; 
శు 

| శాలి కం వేదవ్యాసుడు 
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తాం సగా రం నల్హజింకచర్య ము 

అగ, గం చీకటిరా శ్రి 
యందు (వియని కలుసుకొనుటకు 

సంకేతస్థ లమునకుపోవు స్రీ 

హంగ ఇగ, పాముకుబునము, 

శశ 
హత. రృం వానపాము: నులిపురుగు 

వళళ ] ఆగం పాముకుబునము 

ఖాతం 9 ఫాల్! 
హా], కృం వానపాము; నులిప్పరుగు 
షా రం ముఖ్యస్థాన ము; కేం [ద 

బిందువు; నాభి, వృత షు మధ్య 

స్థాన ము 

ఫగ్గాగా fo ఇం FAN 
షకల, [గం ఇం ఇటలా 

జగ, గాం ముఖ్యస్థానమ౦దున్నః; 

కేం దదిందువునందున్న 

Cra UD ర్తం (పో గుచేయు ట 

ఒక్కంచోటికి తెచ్చుట 

కన, గం ముఖ్యచ్చాన మందున షి 

ఒశేస్తాన మునక లీసియున్న; 

ఫగ్గిఖు గ్య ముఖ్యస్థాన మనకు 
సంబంధించిన; ముఖ్యస్థానమందున్న; 

ముఖ్యమైన 

౫37, రం ఎండకాయ; A Crab 

షణ, రం (పా చీన దేశము; 

(కాళ్మీరము;) ఆ డేశపునివాని 
శ, ర్సం మెల్లకన్నుః కడ కన్ను; 

(శా మెల్లకన్నుగల 

షా, ఛాగ్గి నెమలికూత 

షః, రేం నెనులి; at 

షాక, రం చిగురుటాకు; నవయువకుడు 

షా, రం ఇల్లు; జెండా; కోరిక; బుద్ది; 

ధనము; ఆకాశము 

శక, రాం మొగలిచెట్టు; జెండా; మొగలి 

పూవు ణ్ఞా చాలా; ఎన్ని; ఎంత; 

ఎందరు, మిక్కిలి 

CED శం మొగలిపూవు 

| గగ ఇం జేండా; స్తానము; ఇల్లు; 

గురుతు 

aT ఫ్ ఎంత థా (గా ఎంతయిననూ 

' షా, fణ ఎన్ని; ఎందరు: ఎంత; 

fro fo ఎంద రైననూ; ఎన్నయి 

ననూ, ఎంతయిననూ; 

షర్టు, రం జెండా; గురుతు; ఒక్కగహము; 

తోకచుక్క; బుద్ది; శ్యతువు; (ప్రకా 

శము; ముఖ్యుడు 

పారె గా ఎంత: టా గా ఎంతయిన 

నూనరే 

' ERY ర్తం పాదు; పమాలయకశిఖర మ; 

ఒకరాగము; వరిమడి; శివశ్నేత్రము 

సెగ రం బాజుదిందు; .ఖ్లోగ్ష 

షా, కొం చిల్లిరసామాన్లు: గా 
కశ, 50 భం fed 
ఇగ ఇం భూమి; నవ్వులాట; ఆట; 

మెథున ము; కం యొక్క: క 

౫ ర్త కిరసనాయిలు 

శల కం అరటిచెట్టు; ఆరటికాయ 
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ఇ, ఇం భూమి; నవ్వులాట; ఆట; 
కామక్రీడ - 

షా[ఇశాల[, ఇం కామక్రీడ సరస్వతి 
వీజె 

హా, ర్త రతిగ్భహము, ఆటస్ట్థలము; 

నాటకశాల 

షౌ, రం చేపల పట్టువాడుు పడవ 
నడుప్పవాడు 

సళళ, ఇం రెండు మూడు పప్పుదిను 
సులుకలిపి వండినపప్పు 

కెషాగ్భా J పూవు 
హె (ఇ్యా కేవలము; శుద ద్ద మైన; 

గగ మాత్రమే 
హౌఇ7, రం కమలము, నెసము; సనంకో 

చముః మొగలి 

క రం వెం(డుక; గుజ్హప్పు లేక సీంహప్ప 

జూలు; విస్తువు, వరుణుడు, సూర్యుడు 

కీఠణము ల 

హన, రం వెండ్రుకొలకుచ్చు, జూలు 

షా రం కుంకుమప్పువ్వుః జూలు? పచ్చ 

పరాగము . 

ti, ర్దం నింహము;, గుజ్జిము, నాగ 

కేసరము " - 

కోఇ[ఇ, ర్హాం విష్ణువు; కృష్ణుడు, 'ఒకహిందీ 
కవి మంచి'వెండుకలు గలవాడు 

$f, రం వెంయుకల నలంక 

రించుట - 

హా: రం వెండుకల కొప్పు 

కాలాక, [క్లో మొగలి చెట్టు; మొగలి 

ఇగ, రం గుల్లము; సింహము ఒక 

రాక్షీసుణుః (జ్ఞా ఒత్రెనమంచి 'వెండు 

' కలుగలవాడు; కిరణములు లేక 

వెలుతురుగల 

7, రాం జూలు, నాగక్తేసరముః; పొన్న 

చెట్టు; కుంకుమపువ్వు; పుష్పపరాగము 

పాగా రం వసుపువన్నె; కుంకుమ 

పువ్వువన్నె, (జ్ఞా పసుపువన్నెగల; 

కుంకుమపువ్వు వన్నెగల 

Hafarrarmt:- ర్దం వీర వేషము; 

కుంకుమపువ్వు వన్నెగల వేషము; 
రాజిపుతుస్తీలు 
నపుడు రాజప్పుతులు దీనిని ధరించి 

(పాణములు .తెగించి పోరాడెదరు 

ఇనా ర్తం నీంహము; గుజ్జము; నాగ 

కేసమ.: హనుమంతునితండి 

కళ్ళ, రం మోదుగుపువ్వు, జెళ్ళ 
mf, రం నీంహము; గుల్తము 

హౌ, ఇం పులిగోరు ఇల? 
3, శం నింహము, గుజ్బము 

షక్ట?* రం నెమలి; బా 

షార్ట్ గం ఏ ఏది ఇాళం ' ఎవనిని; 
దేవిని? ఎవనికి . 

షాక్టాలే[ ఇం మోచేయి; క 

hE thr గా ఏదోవిధముగా 

“శాహారు'”; సల్చు 

ఇల్ల, ర్తం “నేవ; దానత్వము 

ఫణ శృం వెద్దక తెర; (శం మెల్ల 

కన్నుగల - 
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ఇళ్ళు భగం క తెరః అగా! 
జీత? గం పద్ధతి; కొలత; నేర్చు; టక్కు; 

స్థూల ముగా అంచనావేయుట 

లేక; లేనిచో, ఆటులగానిచో; 

ఇం యొక్క ఇ 
ఖే. ఇం వాంతి; డోకు; చాడ! 

ఖే, ణా కీట సంబంధ మైన 

డగా రం విష్ణువుచే చంపబడిన యొక 

రాక్షసుడు 

M౭, ఇం దుర్గ; జ్ఞ 

4౭౫, 70 విష్ణువు; fr 

4d, ఢం దుర్గ, కో! 

మోసము; జూదము; 

ఎంతమంది? ఇకగ్షాం 

శల; రం వస్రపు జరీ అంచు లేక 

వెలగచెట్టు, వెలగపండు 
3s He 

NG a 
pd 

0 

ఖైదు; జె లుశిక్ష (వతి 

బంధము 

జ్లేశశఇ1, రం కై.లు; కారాగారము 
సాఫ్. ఛం ఇరుకుచీకటిగదిలో 

నేరన్గుని ఒంటరిగా; సడ వేయుశిక్ష 

ఛేళాైనా ఇం సాధారణజైలు శిక్ష 

ఛేషగళగా, ఇగిం కఠినజైలు శిక్ష 

ఇళ్ళ గ్య కైదుచేయబడిన; బంధింప 

బడిన రెం బంధితుడు; నేరస్థుడు 

భణ, ర్యా మత్తు; నిషా ఆనందము; 

15 

జేగ్లాగా ఇం వివరణము; స్థి తి; 
వరనము; పరినీతి; సమాచారము. 

ణి థ 2 

ఆనందము 

శల (ఇ మ త్తెక్కిన; నిషాలోనున్న 

శక, ఇం కం fr 

భళా లం శ తువుః మోసగాడు; తె ని 

శీ ఇం బూడిదర౦గుగల; 

పి లికళుగలవాడు రం బూడిదరంగు 
Mm ™ 

జేషాగ్లే సర్పం నల్లెవాడు; 
ఛిఇగఖ | వడవనడుప్తవాడు 
ఛ్ లం మోక్షము;.ని ర్లిప్తత; 

ఖ్ (౧౯౦ గొ అనేకసార్లు 
క్లేశ, కొం “లైలా” ను (ప్రేమించిన 

యువకుడు 

క్లారా ఇం చక్రవర్తి; బాదుషా; రష్యా, 

ఆ స్పియా; జర్మసీమొ॥ దేశము 

చక్రవర్తులకుగల లిగుదు 

సాగా, ఆం సామా g nt 
శశ గ్య ఎటువంటి గ్యాగ్యా 

ఎంత, ఎట్లు 

శల, గం గం ఏవిధముగా, ఎట్లు 
శశ జ్ఞా వలె; మాదిరి, ఎటువంటి 

ఇజ్, ఇం తె లక లువ; క్టౌక్ష 

ఇగ? గాం గం, దూర్చుటః నాటుట; 

పాతుట; _గుచ్చుట 

ఇఇ. రం (కౌంచపక్షీ పతులవేటకువ 

యోగించు జిగురు పూనీన "పెద్ద వెదురు 

బద 
ది 
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ఇఇ, రం చీరచెరగు లేక అంచు 

[అ షెళ్ళం గ చీరకుచ్చెళ్లుపోని 
హైగా బొడ్డు క్రిందదూర్చుచ 

ఇక, ఇం కుచ్చెళ్ళు 
శ. రెం కొ క్కెముః; ఇనువనాగ 

వాసము 

ఇస్తం ఇం కొక్కి; మొగ్గ 

ఇర్గ ధం చిగురుటాకు; ఇల 
ఇగ, ఇ క చిగరువేయుట 
భ[, చిగురుటాకు, శాల? 
ఇ, కాం ద్వితీయా విభ క్రి ప్రత్యయము; 

నిన్కుల్కకి,కు; (వజభాషయందు 

ఇది షషీవిభ కి (వత్యయమ్ముః 
ఈ అటో 

యొక్క వాం ఎవరు 

ఇఇ క్షం కంటికొన, పట్టుష్పరుగు గూడు 
లేక కాయ్య పనసతొన 

ఇలా ర్తం కూరగాయ ల మ్యుజాతి 

శాక, ర్తం బొగ్గు; రాక్షని బొగు 

శ, [0 కోయిల ఇషా 
ఇళ్ల ఇష ఆజ్ఞాతవ్య క్తి లేక వస్తువు; 

ఎవరైనా ఏదైనా; ఎవరో; ఎదో, గా 

ఒక్కడు కూడా; ఒకానొక; 

(జ్యా గ్య రమారమి; నుమారు 
గాక శాశోం ఎవరో ఒకరు; 

ఏదోయొకటి 
[కా ఇజం కొంతమంది; ఎ వరో 

ఒకరు; ఏదో ఒకటి 

శరా, గ్య గిం శశ 
శా ర్తం చ(క్రవాకపక్షీ; కోకిల 

ఇళ రం గులాబిరంగుకలనిన 
నీలవర్ణము; "జా గులాబిరంగు కల 
నిన నీలవర్లముగల 

wm, రం 
PTAITA 

Crap రొం చ[కవాకపక్షీ; ఒకేదాదిలేక 

తల్లి పాలుశ్రాగు పనిపిల్లలు ఇగ్గి 
నల్లకలువ 

సాని ప్ల (ఇం నల్లకలువ 

ల ఈ. కోయిల; కొరవి 

శ ఈగ ఆడ చ(క్రవాకపక్షీ 

అ ఇషం కాకి; ర్ం 
(పానీయము) 

ఇఇ ఇం గర్భాశయము; పొ ట్ర; 

పొత్తికడుపు 

Trad గం ఇం పుట్టిన సంతానము 

(బతుకనట్టిది క డుప్పుకాలిన శ్రీ 

శ ర్భం సంకోచము; ఒకసంకరజాతి; 
పరుపు వేసియున్న మంచము; కుర్చీలేక, 

బెంచీ; ఒకగుజ్తపుబఆడి; బగ్గీ 

CECE: రం సజ్జపువిండితోలు 
CEC Cas? 1 కూరొక్చీను వోటు 

TI, రెం గుజ్దపుబండితోలువాడు; 

బండితోలువాడు 

కాగా రా ఆశ్వ యుజపూ ర్థిమ 

ఇకా ౮0 కోట; కోటు, ప్రాకారము; 
సమూహము; కోటిసంఖ్య, కోట 

బురుజు; ణా కోటి 

రతిశాప్రముః 
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Hcy. రం గుర్గరక్షకుడు 

ణా, రం చెట్టుతొజ్ది; కోటరక్షణకె 

నలువెపుల పెంచ బడిన ఆడవి 

భగ, ఇం అంతస్తు; అంచు; వింటి 

కొప్పు; చివర; (శేష్టత్వము; ణా 

కోటి 

ఇసూ, fఇం కోట్లకొలది, 
అత్యధికము 

గ, గా fం కో టి విధముల 
ఎన్నియోవిధముల; ఆ నేకసా ర్లు | 

కోటి సార్లు 

జార ఇం! శం mf 

శర, ఇం చిన్నగది, పెట్టెగది 

శ ఇం కం ఇ! 
₹[3[+ రం పెద్దగిది; ఇల్లు; సరకులకొట్లు; 

డాబామీదిగది; పొట్ట 

శా[ర7₹ ర్హైం పాతర; గారె; ధాన్యప్పకొట్టు; 

సామాన్లకొట్టు 

rari, ణా చిన్న సామా న్లకొట్టు; 

గిడ్డంగి ఆధికారి; కోశాధ్యతు డు 

ఇ ఛం బంగళా, భవంతి; వడ్డీవ్యా 

పారను, మొ॥ వ్యాపారపు కొట్టు, 
ధాన్యపుకొట్లు 

శా[ర[ఇ7, కం 'పెద్దవ్యాపారి; వడ్డీవ్యా 
పారి; టోకువ్యాపారి; వడ్డీ వ్యాపారులు 

లెక్కలు [వానెడిలిసివిశేషము 

ఇ తగల. ఇగ్గిం వ డీ వ్యాపారము; 
వడ్డీవ్యాపారులు లెక్కలు (వానెడి 

లిపివిశేషము 

ఇశ్రా గం గం [కవ్వుటు వెళ్ళ 
గించుట, మట్టికుళ్ళుగించుట 

కాజ్ఞా రాం కొరడా; హెచ్చరిక; మనసు 

నొప్పించుమాట 

ఇశ్రా ఇం (తవ్వట; (తవ్వుడు 
కూలి 

శక ఇం ఇరువది వస్తువుల సమూ 

హము; గా ఇరువది 

శ, రుం కుష్పరోగము; Leprosy 

1, గా కుస్టురోగి 
కాం రం మూల, అంచు కోణము; 

దుడుక్ ఆఅ 
a 40 

wr, (గా మూలనున్న 

Pm, రం అలంకరించిన ఆటగుజ్జము; 

రాజుగారి స్వారీగుజము; జా పని 

పాటలేనివాడు 
maT, రం పోలీసు ఇన నన్నె క్త రు, 

పండిత సభాపర్యవేక్షకుడు 
ఇగ. ఇం పోలీ నునేషను, పోలీను 

ఇన న్చెక్షరు పదవి ' 
టి 

ఇొగక్షై (గం చిన్న; కొంచెము; ఇరుకుగా 

నున్న; కురుచయెన ఓ 
ఈక ఇక, (గా అల్బ బుద్ది వాడు; 

దూరదృష్టి లేనివాడు 

కట 11. గం శక 

శ, ఆగం లోటు, సంక్షేపము 

పొట్టితనము; దోషము 

ఇలా, రాం పెద్దసంచ్వి పొట్టి 
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ఇన. ఛగ్గ౦ నడుముకు కట్లు కొనెడి 

రూషాయ లచిన్నసంచి 

ఇళళి, రం ధనుస్సు; కనుబొమలు; 

ధను ర్లగ్నము 

నన, కు కొత్తలు; ఆభ్ల 

ఇ71, కొం మూల; ఏకాంతము 

ఇగ ఇం గొడమూలనున్న అటక 

క, ఇం [గం కో వగించుట; గిం 
కో పిప్పి స్రీ 

ఇభ ఇం చిగురుటాకు; మొలక; లత 

ఇళ, రం గోచి, పాపము; తిగనిపని 

ఇ, ఇం కష్టము, దుఃఖము; వ్యాకు 

లత; వెండ్రిలేక బంగారపు తొడుగు 

ఇరగ రం శె మా; వేయించిన 

మాంసము; [కలత జెంది నః 

దుఃఖము నొందిన 

Cap ఛం క్యాబేజి, కోసుగడ్డ; Taf 

ఇగాగా గొం ఆంద మే న్మమెత్త ని; 

దయార్దము; నాజూకైన; మృదువైన; 

ఇల, ఆగం మృదుత్వము; మెత్త 
దనము; నాజూకు [ఏదో 

ఇ, శాషేం ఎవరై నా; ఏదైనా, ఎవరో; 

ఇ, రం పశువుల పచ్చిమేత 

ఇల, ఛం కో యిల ఇగ 
శ, ర్తం' బొగ్గు; రాక్షసిటొగ్గు 

wrar, ర్హ్తం కంటికొలికీ ; సనసతొన; 

పట్టుపురుగు గూడు 

ఇష గం పంక్రి; ఆంచు; కతి పదును; 
మూల; దోషము: కొన; ద్వేషము 

రం నెనికదళము, మొగ్గ, (వేరి 

కణుపు; (గాం (గుడ్డియైన; కోటి 

ఖా, రం మొగ్గ; తామరతూడు 

ఇయ ఇం ఈం లోటు; లోపము 

దోషము 

ఇంగా. గం (గుడ్డివాడు 

ఇగగల[, ఇం (గుద్దితనము 
ఇరా ₹0 10 (ఆ న్వటీ; 

గించుట్య బొమ్మలుచెక్కుుట 

ఇగ, ఈం వంగి నమస్కరించుట 

ఇఇ, కం వేయించిన మాంసము 
mr, గం సరి(కొతయై నః ఆంచులు లేని; 

మచ్చలులేని, రంగు అద్దని, 

(వాయబడని; చదువురాని; ఉతక దిడని; 

మూ రుడనః ఉపయోగింపని; 

కేవలము; వ౦చితుడు, నిష్క 

శంకము, ర్తం ఒడి 

ఇ గం కోటి; CRAG 

ఇ. కం హీందువుడైన సాలెవాడు. 

fro do HN 

పెళ్ళ 

శల, ర్తం పంది, ఒడి; ఒకఅడవిజాతి' 

కౌగిలి; రేగుపండు 

ఇలా, ₹ం [కం బోలుగాచేయుట 
A, రం గలభా; కలకలము; 

ఇొళ్యాజ్షళి?, [ఇం రౌ డీయైన; దొమ్మిదైన, 
అ ల్లరితోకూడిన 

ఇగ, ఇషం గంగరేగు 
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ఇల, ఇరుకుసందు; EEL 

ఇడ ఇం ఒడి; ఇరుకు గొంది; 

గంగగేగు; రం హిందువుడైన 

సా లెవాడు 

శ, రెం గానుగ 

ఇాగషక్సా f విద్వాంసుడు; (ప్రవీణుడు 

ఇ రం కొత్తియెర. ఖజానా; గుడ్డు 

నిఘంటువు పానప్నాత; షె చః 

ధనాగారము; తొన, మొగ్గ; చం3; 

మేఘము ఆండకోశముః వ ట్టు 

పురుగుగూడు 

శ రం కత్తియొరచేయువాడు; 

“పట్టుపురుగు; నిఘంటురచయిత 

శాన? రం ఖజానా? Pr 
ఇగ. ఇం (వయత్నము; 

కతినపరి శమ 

ఇరా, రం షం ౫ 

శర రం ఇ౦టిలోపలిభాగ ము; 

సామా న్తకొట్టుః ప్రాకారము 

మూత్రాశయము; కుండలీకరణము 
( ) గుర్తు, పిత్తాశయము; పొట్ల; 

గాది; పెద్దపేగు: మలాశయము; 

లోకడుప్తు 

కాగా, రం (గహచ కము; చుట్టుగోడ; 

కుండలీ కరణము () గర్తు 

mrs, రం మ లబద్ధకము; 

గా ళం 

కాకర ఈం అనైషైక' ‘amt 

nn. రం రేండుమైళ్లదూర ముః 
(కోశెడు) ' 

శ గం గాం తిట్టుట 
ఇగాం రాం ఒకరకమైనపవపట్టః 

"పెద్దమటి పాత 
చ టి 

౫, ఇం శాపము; తిట్టు? 
తిట్టుట 

ఇగ?" ఇం మట్టివిడత 

ఇక రం కోపము; పర్వతము 

ఇఇ, [[ం కొండ తవ్వు వాడు; 
కొండబద్దలు చేయువాడు; రం శీరిపేమి 
కుడు ఫరహాద్కుగల ఉపనామము 

ఇతడు శీరీ ఆదేశముననుసరించి 

బేసతూ న్ వర్వతమును [తవ్వి 
కాలువను తయారుచేవెను 

ఇళ రాగం కొండ లనుపిండి 

చేయుట; కతీనకార్యముచేయుట 

స్యా, రం ఆనీయా ఐరోపాఖండ 

ములమధ్యనున్న కాకేషన్ 

సర్వతములు 

ఇకలే, ఆగం మోచెయ్యి, CTE 
కణ రం కో హినూరువజము 
ఇ, రం నివాహసందర్భమున కుల 

దేవతను స్టానించుయిల్లు లేక గది 

క, రం పొగమంచు. ; కళగా 

ఇజం రం వర్వత ప్రాంతము; పః 

తము 

ఇగక[₹, కొం కుమ్మరి; కాశ 
ఇగ, రం ఒం 'పెవీవుమీదిగూను 
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P77 ౪0 గం అలుగుట; కోవించుట 
mean. రం పర వ్రత్యప దేశము, 

పర్వతపంక్తి 

mean: గ్యా పర్వత ప్రాంత 
సంబంధ మైన, పర్యత[పాంత నివాని 

ఇగ, ఇ్యా కోపమగల; వ ర్వత 
సంబంధ మైన; నా ఆడడేగ 

శకలం కొం కోహినూరు వజము 
ఇళ్ళ ₹ాగ మెరుపు, మెరుపుతీగ 
ఇబ్షానా ఇం గం (మె రు ప్ర; 

మెరయుట 

ఇఇ. ఆ ఒడ్డాణము; మొలనూలు 

ఇకా ఇగ మెరువు; మెరుపుతీగ 
ఇ ఇం నః ను, లఅ;కి; కు; కొరకు కె; 

యొక్క 

ఇఇ: రం కౌకీ; కొండనాలుక; నీచుడు, 
ఒకచేప 

కళగా లం గం ఉలికిపడు టి; 
కలవరించుట: చక్తితుడగుట 

కచ, శం కురూపియైనన్త్రీ 
శా, ర్తెం కోళ్ళను పెంచువాడు; 

ధూర్తుడు 

ఖా రం వ్యకత; మోసము; 
నమ్మకదోహము; ఆర్జికళాస్త్రకర 
చాణక్యుడు 

ter, రెం పెద్దగవ్వ; చలిమంట 

గా రం లకుముకిపిట్ట; fz గవ్వ 

రోరిగువంటి; గవ్వ వంటి ఆకారము 

గల 

| శశ, ఆగం గవ్వ; కం౦0టికొలికి; 

కప్పమ, ధనము; కత్తి మొన 

ఇళ్ల! ఇ (క విలువలేని; తుచ్చ మైన 
ఇళ్ళు భార f7 గవ్వపాటి; మిక్కిలి 

న 

౦ తమాషా ఆశ్చర్యము; 
శర em Ps హక ంక'ణ ము; 

ఆనందము కుతూహలము; 

వినోదము; పరిహాసము, పండుగ 

a. జా తమాషా లేక 
క[ర్షశ!. పరిహాసము చేయువాడు 

ఉల్లాసము గలవాడు; పెం గిం ర్త 

పేరయ్య 

ఖగ. ర్తం ఉల్లాసము; ఆశ్చర్యము; 

బిజ్జాస; పండుగ 

క, ఇషం ఎవరు; (పళ్నవాచక సర్వ 

నామము (జ్ఞా ఎటువంటి; ఏది; ఏమి; 
ఎవరీ 

ఇగ, రం గోచి; పావ కార్యము; 

గుహ్యవచేశము 

ఖా, కం జాతి, మానవసముదాయ ము; 

_ తెగి; దేశము; వంశము 

కారంగా గం జాతీయవాది; గా 

కాళ. 
= రం దాల్యముః పుట్టినదాది 

ఐదేండ్లు వరకుగల కాలము; ఒక 
పర్వతము; జా కోమల మెన 

కుమారసంబంధ మైన = 

కాగా, రెం బాల్యము ఒకరాగము; 
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ఇగ, fo జాతీయత; జాతీయాఖి 

మానము Nationality 

ఇగ: గం జాతీయమైన; దేశ సంబంధ 

మైన; వంశ సంబంధ మైన National 

qidrd, రం జాతీయగీతము 

National Anthem 

శ. ఇం దింధువర్గ్ణము; జాతీ 

యత, జాతీయాభిమానము 

ఇల, ఈం వెన్నెల; కలువ; 

కార్తీక లేకఆశ్వయుజ పూర్ణమ 

ఇ రం కదిళము; ముద్ద గణ? 
౫7, ఇం గం కొంచెముగా వెచ్చ 

_ జేయుట; లేక కాల్చుట 

ఇకా. రం ఓడిన షెన్దగవ్వః కుక్కకు 
పెట్టు ఎంగిలియన్న ము; కులీ నుడు 

ఇ, ఈం ఒడి; రొమ్ము 
క, రం కబళ ము, ముద్ద; కమలము; 

కొన మూల గా కులీనుడు; 

వామమార్లి 

ఇ, రం ఒడంబడిక, మాట; ఖరారు, 

కథనము 

ఇభ 7 7% క్తం 
ఒప్పందము 

ఇనాం ర్ఞ ఒకరకపు కమలాపండు 
తెరచిన వెంటనే అటునిటు తలుపులకు 

తగులు గోడిమూలలు [రణము 

ఇఅ[ఇ[₹ ర్పం నామమార్గము; విరుద్దాచ 

ఇఇ, కొం లోకనింద; వళుపక్షొద్నుల 
జగడము; కులీనత, వామమార్లిః 

పరస్పర 

గుహ్యావయవనముః పోరాటము; జ్ఞా 

వంశపారంపర్యముగా వచ్చినది; 

గొప్పవంశము నజవ్మించిన 

wf, fro జా ఎంతవరకు; 

ఎప్పటివరకు 
ఇఇ రం కౌకి; సీచుడు;ః కొండనాలుక 

ma, ర్తెం గాయకుడుు కొవాలీపాడు 

వొడు 

ఇషా లగ ళం పీరుల సమాధుల 

యందును, మునల్మాను జ్ఞానులసమా 

వేశమునను పాడు గీతము; ఈపాటలు 

తరచుగా మతమునకు లేక ఆత్మకు 
సంబంధించియుండును; స౦గీత 

మందలితానం 

ఇగ ర్త నేర్చరితనము; క్షేమము; 

కోసలదేశవానీ 

ఇ, ర్తం కుంకుమరంగు వస్త్రము: 

(జ్యా కుంకుమపూవుతో చేయబడిన 

శ, ర్హౌం విష్టవక్షస్థ్టలమందలి మణీ 

కాగ], ఇం (పేశ్నవాచక నర్వనామము; 
గా ఎంత; ఎటువంటి; మిక్కి.లి (శ్రేష్ట 

మెనః [జంగం ఎందువలన; 

ఏమి 

కా రం చెట్టుపాది; క్షం యొక్క 
శ ఇం ఉప్పుమడి; పూలమడి' 

వరిమడి 

ఇగ, fF 0 గం ఎందుకు (గలా 
ఇ ఇం fro గం ఎట్లు, Es 

ఇషా ఇ ఎందుకనగా; 
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Cun ఇ్ల!, శక్యా తప్పక; నిస్పందేహ ఇ్ధాళ్తా[్ ఇల్లా రెం వ్యాపారము; సరుకులను 

ముగా కొని యమ్ముట 

శ 7 శ, జారగా ఏమని చెప్పను; faq, fo వెలయిచ్చికొ నువాడు; ళం 

శాబాష్ వ్యాపారి 

కుకా. కృం ఏడ్చు; యుద్ధ ఘోషము కాళ క్షం కొనుగోలుదారుడు; కొనెడి 
ఇగ ఇం విలపించిన; కయ్యమునకు వాడు 

పిలువబడిన ఇరా f7ం ఆ(శమింపబడిన; గడచిన 

క్యర్చార్దంయ జము; సంకల్చ్పమ్ముః పోయిన; ఆణచబడిన; మీరిన, 
_పేరణ; తెలివి, సామర్థ్యము, కోరిక; దాటబడినః ఎక్కిన రం గుజ్బ్జము; 

ఆశ్వ మేధయాగము; ఆ ర్షత్య విష్ణువు కాలిఅడుగు 
కప్ రం య జిప్పు గుజ్లము xia, శం విప్టవమ్బు మీరుట, 

కర్చరభగ రం విష్ణువుః fre మార్చు; వెళ్ళుట; సూర్యమార్గము 

ఇ రం యజ్ఞము యొక్క | గా అం పరగు, లక్క; చీమ; 

ఉద్దేశ్యము | పెద్దసా లెప్తరుగు 

ఇఇ, రం వేదము చదువురీతిలో భేదము; | డగ, f జరుగుచున్న; సార్ధక 
(క్రమపద్దతి; వరుస; ఫద్దతి మైన; కీయాడూసము దాల్చిన 

ఇఇ, గం (కమపద్ధతిలోనున్న జ్ఞా ఆగం పని ఆరంభమ్ము 

ణల, | గం గం మెల్లి మెల్లగ; ధాత్వర్థము (క్రియ: (్రాద్ధమ్ము 
ఆగక, 1 (కమ(కమముగా ఉపాయము; అభ్యాసము; [ప్రాయ 

కాలా రం [(మసం౦ఖ్య 365121 శ్చతము; అధ్యయనముః పూజి; 

Number చికిత్స 

అ. గం వంళపారంవర్యమైన, | ౫, రం కైంన్తవుడు: ళర్షాళ్ష 
ధారావాహీక మైన; [కమ[క్రమముగా ard. (జా కై9 సవులయొక్క 

జరిగిన లేకమార్చు శేందిన ణా, రెం కిరీటము; గ్య 

వారగా fof రమ్మక్రమముగా; గక. ఇం ఆట; పరిహాసము 

వరుసగా వినోదము 

Fra, faq శమ క్రమముగా వచ్చిన; AED రం ఆట లపోటీ; Tourna- 

వంశపారంపర్య మైన | ment 

బా ర్భార వెలయిచ్చికొనుట ఇలా, (ఇం ఆటలయందఖిరుచిగల 
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EI, రాం ఆటస్థలము 

ఆగ (గాం కొనబడీన; రం త ల్లి దండు 

లనుండి దత్తతకైకొన బడినవాడు, 

దొనుడు 

ఇకా, రం త ల్లిదం్యడ్రులనుండి దత్త 

తశ్రైకొనబడినవాడు 

క్యాశు f7ం కో వగించినవాడు; నిర్ణయుడు 

క f్ఞ్యా దయ లెని; దుష్పమెనః; 

భయంకర మైన; హానికరమైన రం 

గాయము; వధ; డేగః వరపీడకుడు; 

పాష్టగహము; నిర్ధయత 

ERD ణా భం (కూరస్వభావము 

గల.స్త్రీ 

కోశ, రం కె9 స్తవమత చిహ్నమగు శిలువ 

7. రం కొనువాడు 

కాగా. Jo వక్షస్థలము; శన్మిగహము, 

పంది; ఒడి; వనువుయొక్కా 

లోధాగమ [ndix 

ig రం ఆనుబంధము An Appe- 

ఇషా రిం కొపము; రోషము; eT 

fra, [గా కోపించిన 

కాబా, [గాం మిక్కిలికో విష్టి; రం ఓక 

నంవత్సరము 

ఇ రం కొ సుదూర ము; ఏడుపు; 

పిలుచుట; ధ్వని 

ఇ రం (కౌంచ పక్ష ఒక పర్వతము; 

ఒక ద్వీపము 

అక ఇం ఆడ కౌంచపక్షీ; కళ్యపుని 

కుమా 3 

౫. [గా దిడలిన; వాడిన; ఉత్పాహ 

ములేని 

tf, ఇం దిడలికః ఇషా 
“ఇ;న్గా ఇం తడినీన; తడిగానున్న; 

గళ? 
fee, రాం పూర్వోతరవిరుద్దమై న 

వాక్కు; [ఇ కఠినమైన; త్వరగా 

బోధ పడని; దుఃఖమునొందిన; 

వాడిన 

ered flo | కేశము; ఆపద 
fare: go §™ 
జరగా ర్థొం పిరికివాడు; నపుంసకుడు 

ఇఇ, రం నపుంసకత్వము 
ఇర్లో[ళా రం నపస్పంసకుడుు పిరికివాడు 

గౌస్ రం తడి; బాధ; చెమట 

ఇరెష రం తడుపుట; తెమడ (ఇ 
తడుప్పనది 

ఇస్తూ ర్తం దుఃఖము; కోపము, నొప్పి 

ఉర్రాన్యుళ్లు 1. బాధాకర మైన 

? 

ఇగ, (జ్యా దుఃఖము నొందిన; 

బాదింపబడీన 

af. గం గొం అక్కడ క్కడ; 
అరుదుగా 

qa, 0 ధ్వని; వీణ; చిరుగ జై 

ఇ, | బేమొ॥ వాని మోత 

ఇగ గం ధ్వనించిన; 1పతిధ్వ 

నించుచున్న; రం ధ్వని 
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ఇఇ, రం కషాయము; ఇగ 

wir, {7 సెం డ్లికానివాడు; కాగా 

ఇషా? కొం వీణాది వాద్యధ్వని 

ఇళ రం బాధ; కషాయము; వ్యసనము 

ఇగ రం రుంకొారము; వీణాదివాద్య 

ధ్వని 

ఇషా రం ఆశ్యయుజమాసము 

ఇక (శ్వా సెండ్రి కానివాడు ఇ 

ఇ, గ్య ఉమింపదగిన; సహింప 

డగిన 

౫౫ ఇం ఓర్పుగలవాడు; fe 

ఖా రం కణము; సమయము; తీరిక; 

ఆనందము; తిరునాళ్ళు; వండుగ 

mrt fం స్వల్పకాలముండు 

qf, నది; క్షీణముతో నాశమ 

గునది 

fm: ఇషం ఆనిత్యత 
ఇగ ర్తొం గాయము; దుఃఖము, భయము; 

పుండు; శ్వా గాయపడిన; భగ్నమైవ; 
ఖండిత మైన; నాశమైన 

ఖా, గం ఇం పురుషనంపర్క 
ముగల్లిన శ్రీ 

గ, జ్యా శరీరమునిండాగాయ 

ములుపడినవాడు, చాలదెబ్బలు తగిలిన 

వాడు 

గాణ. గాం (బహ్మాచర్యము చెడిన 

వాడు 

ఇ ఇం గాయము; నాశము; హాని, 

నష్టము 

qr గౌం నష్టపడిన వాడు 

ఖగ ఇం నష్టపరిహారము 
భః, ర్భం దిలము; క్షతియుడు; క్షత్రియ 

జాతి; నీరు శరీరము; ధనము, 

రాజ్యము 

qq: do 
కర్తవ్యము 

ఖగ, క్వం (ప్రాంతాధిపతి; గవర్నరుః 

(సాచీన పారశీక సా(మాజ్యమండ 

లారి పతులకుగల బిరుదు, తరువాత 

శకరాజులీ బిరుదును పెట్టుకొనిరి 

fT. గిం. ధనుర్విద్య యుద్ధ 
విధ్య 

ఖషాషికా రం ధనుర్వేదము ఇబ్మగోళ 
ఇగ శం వీరనారి, క్షత్రియస్ర్రీ 
ఇగాగా fo క్షత్రియత్ర్రీ 

afar. | ఇం కతియునిభార్య 

శౌర్యము; క|తియుని 

ఖాళి 
ఖాళి రం కృతియుడు, క్ష్యతియజాకి 

ఇ రం బౌద్ధమతస్థుడు;. 
జై నదిగంబరసన్యాన్; విక్రమాదిత్యుని 

దర్పారులోని నవరత్నములలో 

నొకడు గా నిగ్గు లేని 

ఇషం లిం రాత; వసువు 

qa, [50 సమర్థత గల; యోగ్యము; 

ఓర్చు గల; రం శకి; యోగ్యత 

శ. ఈగ సామర్ధ్యము; యోగ్యత 

AAT. ఇం క కమించుట 
ఖగ రాగ ఒర్పుః భూమి; పార్వతి 



ఖగ ఇలా 

mar qrdar. రగ క్షమాపణ వేడు 
కొనుట 

aan గా ఓర్ప్చుగల; 
(ATT  క్షమించునటి 
GENIE ఐ 

Aanfrear, శం శాంత స్వభావము, 
ఓర్చు 

Mf. గా తమింపబడిన 

fa ా ఓర్పుగల; fee 

ఖాళి (కా ఓర్పుగల; సమర్థుడు 
ఇల, (క్యా షఉమింపదగిన 

ఇల, రం క్షయరోగము, (ప్రళయము, 

తగ్గుదల; నష్టము; ఒక సంవత్సరము; 

ఆంతము 

ఇభ, రాం కఎష్టపక్షము 

ఇఇ, గా తయరోగి 

ఇగ్య్యూ. జ్భా నశించునది; క్షీణించునది 
ఖా [కొం నశళించునది; క్షయరోగము 

గల; క్షీణించునట్టి, రం చం[దుడు 

భా గ్రా సీరు; దేహము; మేఘము; 

జీవాత్మ, అజ్ఞానము; జ్ఞా (ప్రవించు 
నద్వి నాశముకాగలది (తీణించుట 

భళా ర్త కారుట; (పవహించుట: 

ఖా ర్త క్ష్యతియజాతి; క్ష్మతధర్మము; 

క్మతియత్వముు (గా క్షత్రియ 
సందింధ మైన; క్ష్యతియోచితమైన 

ఇఇ [గం బలహీన మైన; అల్పము; 

క్షీణించిన, సన్నము; నాశము, 

విస్తవుకుగల ఒక పేరు 

రెం 

ఖగ కొం కారము; గాజుః వెలి గారము; 

బూడిద; ఉప్పు, మోసము; నీరు జ్ఞా 

ఉప్పగానున్ను; (స్రవహీంచునట్టి 

MrT, రం ఉప్పదనము; ఇఇ 
arf, శా చవుటినేల; తాళం 

ఇ, గం కారినది; నిందింవబడిన 

MrT, కం కొడుగుట; ఉతుకుట 

ఇలాగ, రం కడుగుట; శుభము చేయట. 

Mf, కొం కడుగబడిన; శ్యభము. 
చేయబడిన 

గూ, గ కీజించిన; దీన మైన; ర్తెం. 
కీణము;ః హింన్య వధ 

ff, ఇం భూమి, ఇల్లు; నాశము, 

(పళయకాలము 

ff, ఇం వృక్షము, అంగారక 
(గ్రహము; వావపాముః దిజ్యండలము;. 

Horizon 

fra, శగ్గిం సీతాదేవి; శ? 

'ార్లా గా (తోయవబడిన; విడువబడిన; 

విసరి వేయబడిన; వడిన; అవమా. 

నింపబడిన; పిచ్చెక్కిన; వాతరోగి; 

చంచలమెన 

fafa, గం గూఢార్థస్సష్షీకరణము; 
విసరుట 

గా రం ముహూర్తమున వదునై దవ. 

భాగము; బొటన వేలికి చిటికెన (వేలికి 
మధ్యగల భాగము (జ్ఞ వేగముగా 

పోవునట్టి; వంగెడు స్వభావముగలః 
గా గం శీయుముగా; వెంటనే 
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భగా ఇం కఖ్రశించినః బక్కచిక్కిన; | are. faz ఆన్నములేక బక్క 

తగ్గిన; అల్బము; నిర్ధనుడు చిక్కిన 

పలుచదనము; న్నితాణ, తగ్గిపోవుట mల. గొన్న ౩ ఆకలిచేబాథ 
ert, భం సన్నము; బలహీనత; qargt. 1. మిక్కిలి ఆకలి 

ఖేగార్తం శే పాలు qa, పడుచున్న 

భాగ్యా కం చంద్రుడు, కమలము, జ, కర్తం పొద; కురుచ కొమ్మలును 

శంఖము; అమృతము; పెరుగు; ఊడలునుగల చెట్టు 

వెన్న (ఇం పాలనుండి పుట్టిన జక కం కవ్వము; ర కలత జెందిన; 

అనాం ఇషం రడీ: ఇగ వీతిజెందిన; కోవించిన; కల్లోలిత 
శి 

భణ * రం పాలుకామ ముఖముగల మైన 

బాలుడు ఇళ, fo కలత జెందిన; భయపడిన; 

T 

ఇం fi పొడిజేయబడిన్వ ఖండింప కో పిఠచిన 

దిడిన, నూరబడిన, నలుపబ డి నః afer: ళం మంగలిక తి; చిన్నకత్సి 

ఓడింపబడిన: అభ్య స్తము ఖచ ర్త మంగలివాడు? గిట్టలుగల 

ఇక రం తేనెటీగ; వియ్యపునూక గా పశువు; రాగా క తి; చాకు 

లోభి, వీచుడు, అల్పము; తుచ్చము; ఖా, ర్తం పొలము; చోటు; పరిమడి; 

చిన్న భార్య; శరీరము: తీర్థస్థానము; ఇల్లుః 

qe ళం చిరుగంట, కాలి | స్థలము, భూవసతిః సారముగల 

గజ్జెలు; గజ్జెల ఒడ్డాణము; భూమి; ఉత్పత్తి స్థానము 

ma ఛం వీచత్వము; అల్బ బుద్ది; M7, రం జీవాత్మ: పరవాత్మః 

(పాము ఖ్యతలేమి రైతు; (జా నేర్పరి) జ్ఞానియైన 

qr. fz సీచస్య భావముగల ఇాఇాణాగా ర్తొం వై శాల్యము: రష 

జ ఖం చెడ్డత లంపుగల జాగ రం చిమ్ముటః నింద; (కుళ్ళుట, 

మూర్చుడు అవమానము; కాలము వెళ్ళపుచ్చు ట; 

జ్యా, ఈం శేనెటీగః వేశ్య; ఈగ; గర్వము; దెబ్బ, లేపనము; పూల 

వికలా౦ గస్తీ పోట్తాటగత్తె: గుత్తి; పంపుట; ఊపుట 

నాట్యగ కె భాభ, ర్భం తోయువాడు; పంపించు 

భాదల! శా షా qe వాడు; నావనడుపువాడు; [వాతలో 

కా ₹ ఆకలి! NE] మధ్య నిరికించిన పద ము; [కొం 
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అవమానకరమైన; 

విసరునట్ట 

ఖా రం చిమ్ముటః (పేరేవించుట; 

విసరివేయుట; ఊప్పటః నడుపృట; 

పడవేయుట; ఆకేవణ 

భళా రాం వభము; నుఖము; ఆనందము; 
రక్షణ; ముక్తి; ఆధారము; 

[జ శభపదమెన; సుఖముగానున్న 

ఖగ శం భూమి, సభై! 

afr, To రాజు; TTT 

అగ, కిం భూమి; ఇగ! 
ఇ27, రం కలత; దుఃఖము; భయము; 

(కోధము 

MT, ఇం కం భయపడుట; కలత 

ఉందుట; కోపించుట 

ఖౌగొగా, గా వ్యాకులపడిన; కోపించిన, 

భీతిశేందిన 

జగం గం వ్యాకలపదిన, చంచలమైన; 

భీతిజెందిన; కో పించిన 

కా (ఇం భూమి; ఇ ఇగ 

కలువబడిన; 

₹ 

aT, fo పనికిమాలిన; , పాడుపడిన; 

నిర్థన మైన; బోలుగానున్న; ఖాళీగా 
నున్న Roun 

శ: ర్త వెదురుబుట్ట; డేగిసా; (జ్ఞా 

జ ల్లినేతగల; మి "క్క లిసన్నని; 

దుర్బల మైన 

AIT, Yo కళ Trin 

ఇళ, ఇం గం కౌండ్రించిఉమ్మి 
వేయుట సంకేతసూచనగా సకిలించుట 

లేకదగ్గుట 

a7, రం ఖడ్గము: ఖడ్గమృగము; గూ 

గాయము 

ఇగగ్గా కం గం తగ్గుట, లోటువచ్చుట 

an, do చి బైపు గ్టుక 

శ, కం ఖర్గమృగము? జ్ఞ? 
ama, ₹ం fo పాలను చె 
శన, § పెన కడుగుట; శుభ్రము 

చేయుట; కసవూడ్నుట, భాళీచేయుట; 
అంతయుకా జేయట 

ఇల, ఇగిం లోపము నష్టము 
కాగ | 

₹TT, రం అడ్గమృగపు ఖర్గములేక' 

కొమ్ము 

శ, గొం దంతములుగల; ముష్షగ లః; 

ఇగ ₹0 గం చిక్కుకొనుటి, 
చెక్కూదిడుట; చి తింపఏ డుట, 

ముదపడుట; మచ్చలేక గ్యూర్తుపడుట 

చా [జూ చి్యత్రించుట, చెక్కుట, 

దిగకొట్టుట 

ఇళాగగు ₹ంగొం దిగకొట్టుట; 
చ్నితించుట; వేగముగ[వాయుట 

₹faT, శం చిన్నబుట్ట; ఆగచ 
శశ, ఇం కౌటుకవిట్ట; రోగవిశ్లేషము; 

కుంటివాడు (ఇ కుంటియైన 
ఇక, ₹గ[ం ఖంజరివాద్యము 
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ఇఇ్యూ, కౌటుకపిట్ట; కాటుక వన్నె 
గుళ్షము; కుంటుతూ నడుచుట 

a7, ర్ం పిడిక త్తి; బాకు 

₹₹, ఆగం కంజీరావాద్యము 
పా రృం కౌటుకపిట్టిన ₹శ7 

ఇళ), ర్తం విభాగము; పటిక బెల్లము; 

తునుక; దేశ ము; రత్నదోషము; 

అధ్యాయము చక్కెర [గా ఖండింప 

బడిన; వికలాంగుడైనః విభ క్షమైన; 
చిన్న 

ఇశభ), గం ముక్కముక్కులు చేయు 

నట్టి; సిద్దాంతమును ఖం౦డించు 

వాడు 

ఇక, నరకుట; నాశముచేయుట; 

పగులగొట్టుట; సకారణముగ 

ఖండించుట 

esa, ఇ కం కండించుట; రద్దు 

చేయట; పూర్వపక్షము చేయట 

a, రం భగ్నావశేషము; శిధిలము; 

ఒక మిఠాయి as 

₹₹₹1, కొం గగం ముక్కముక్కలుగా 
తెగగొట్టుట 

afer, రం కాటుక పిట్ట; aad 

LEE ణి గం వ్యభిచారిణి 

a=, రెం శిరిలములు: పాడుపడిన 

ఊరులేక ఇల్లు 

ఇగ, గం నరకబడిను నిరాకరింప 
బడిన; విరిగిన; భగ్నమెన 

fe, ళం నాయకుడు ఆన్య స్ర్రీలను 

(పేమించు చున్నాడని తెలినీ కో వంచు 

సాయిక 

fT, ఇం చిన్నముక్క 

శోక], క్తం పటిక బెల్లపులడ్డు 

aa, ర్డం చిన్నగొయ్యి; పగులు; 

చెటుతొఆఅ; నెర 
ఇ o 

aa, రెం గద్దలి; గడ్డపార; కుమ్మరి 

మట్టిగుంట 

am; fio లోతెనగొయ్యి; కందకము 

ఇ], ఇం (తవ్వువాడు; గని త్రవ్వువాడు 

aq, To గం ఖాళీచేయించుట 

శల ఇం సేనాశిబిరముః విడిది 

గుడారము; “పెయధికారి 

₹7, )క్తం స్తంభము; ఆధారము; 

ఇగ ) పోటి 

గగ కం భయము; వ్యాకులత; చింత; 

దుఃఖము 

ఇఇ lo. చిన్న స్తంభము 

ఇళ ఇం సకం వడుటః తొలగ్గుట్వ 

జారుట " 

aT, కం పెద్దగానవ్వుట; అనుభ 

వశాలి; పెద్దవనుగు 

aa, ర్దం వెదురు బుట్ట; డేగచ్యా TON 

పలుచని; సన్నని 

₹₹1₹, రం గళ్ళ: కఫము 

aera, To కం. గళ్ళ పడునట్లు 
కాం[డ్రించుట, సంకేత రూసముశా 

దగ్గుట 
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waz, To fFo అణచి వేయుట; 

పారదోలుట; గాయపరచుటః 

వ్యాకుల పరచుట; రం|ధ్రముచేయుట 

ఇగ, రక్తం పక్షీ; బాణము; (గహము 

ఇషా 0 f%ం గుచ్చుకొ నుట; 
కీణించుట; తగ్గుట (మాటు 

నాటుకొనుట; పాతుకుపోవుట, 

గుర్తవడుట; శ్వా (గాం చొప్పించుట; 
చూర్చుట 

arf, ర్సం గరుత్మంతుడు; సూర్యుడు 

ETT, Fo ఖడ్గమృగము; tet 

aE రెం గరుత్మంతుడు; 

TIA JTF 
aT, రం ఆకాశమండలము 

Nf, శరం. అగోళశాస్త్రముః 
సిద్ధాంత జ్యోతిషము; Astronomy 

ఇ, రెం రతిః గళ 
ఇషగ్ళ శం పూర్ణ(గహణము 

ఇఇ షం గుర్తువే యు ట, చిక్కు 

కొనుట; రాళ్లు 'మొ॥ నవి పొదు 

గుట 

ఇషా 0 fo గుర్తు వేయబడుట; 

రాళ్లు మొ॥ళ నవి పొదగబడుటః 

చెక్కదిడుట, చితింసదిడట క్యా 

fe రాళ్లు మొ॥ నవి పొదుగుట; 

గురువేయుట 

ఇఇ ర్ఞం పక్షీ; మేఘము; బాణము; 
రాక్షసుడు; గంధర్వులు 

az, గం వీచుడై న; వర్షసంకర మైన 

aar, {4 పొదగబడిన; చెక్కబడిన; 

కూర్చ విడిన 

7, ఈం 70 Gకిరారిని యుండు; 

నిండినిబిడీకృత మైన 

ఇళగ్యా ఇం (%ం గుర్తు నేయుటః 

త్య్వరగా(వాయుటః 
చెక్కుట్క; 

చి తించుట; రాజ మొ నవి పొదు 

ఖీ లో 

గుట 

ఇఇ, గం కూర్చబడిన; చెక్కబడిన; 

పొదగబడిన, గుర్తువేయబడిన; 

చి తింపబడిన 

ఇరా ఛం చిన్నబుట్దః ఎ 
₹₹₹, క్వం కంచరగాడిద; నీచ పాణి 

ఇనా Fo కవ్వము; తెడ్డు; యుద్ధము; 

ఇగ గం తినదగినది 

“ 

ఇగ, $o 

Treazury 

I, రం ధనాగారముః జాగ 

at, శా ఇర్దూరపుతోట 

AAMT, Xo జ్యా దురదపుట్టుటః 

శం గం గోకుట; గీరుట 

శక్షణ్!, శం దురద; గజ్జి; ఒక మిఠాయి 

₹₹, ఏం ఖర్జూరము; చిట్లీత 

et, fo ఖర్జూరమువలె; చిట్టీతవలె; 

ఖర్జూరము లేక దిట్టీతకు సంబం 

ధించ్న; భాగం ఖర్జూరము; చిట్టీత 
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ఇచి ర్తిం తెమడ; పాడు పడినబావిః 

గడ్డి; పిడికిలి గొడ్డలి నాగలి భాషా 
రావిడిధ్యనిః (ఇ ఆరు 

ఇఇ, ఆగ్గీ నొప్పి; అపాయము; రోత; 

ఆందోళన; భయము; సందేహము; 

దుఃఖము; (గుచ్చుకొనుట, రం పిడి 

కిలి; "పెండ్రిండ్లుకుదుర్చు వాడు 
ఇగ, ఇం గ నచ్చక పోవుటః 

మనస్సుకునొవ్చి కల్లుటః చెడుగాతో 

చుట; కలహముకలుగుట 

ఇళ రం ఖటఖట మనెడిధ్వ ని, 

సందేహము, భయము; చింత; జంకు, 

కాలిచప్పుడు; తలుపు గొశ్లిము 

ఇరగ ళం (జ్యా తలుపు మొ నవి 

తట్టుట; రెచ్చగొట్టుట; భయ పెట్టుట; 

కలహము పెట్టుట 

ఇ, శ, ఖటఖటమనెడి ధ్వని; 

తంటా; పోట్లాట 

ua, ఇం కం ఖటభిటమనిధ్వని 

చేయట; తలుష్ప మొ, వానిని చేతితో 

తట్టుట; జ్ఞిస్సి చేయుట 

ae Te fo ధనోపార్థనచేయుట; 

కతిన పరిశ్రమ చేయుట; ఠం గాం 

నలుగుట, నూరబడుట; పనిలోలీన 

మగుట, వ్యాకులసడుట 

ఇబ. ఇం విరోధము; ఖటఖటమనెడి 

ధ్వవి; వదరు; జగడము 

ఇలానా? ఇం పాదుకలు; పాద 
రక్షలు; జగడగొాండి; తుంటరి 

ఇ౭గ్గారి ఇ[ం మంచపు నిలువుప'పై 

శర? రం మంచమునేయువాడు 

qe, ర్తం నల్తి; A bed.bug 

ఇ, గొం నల్లి రంగువంటి 

aefrgzT, fp పులుపుతీపికలినిన 
ceed రుచిగల 

శ: కం పోట్లాట; తంటా; పనికి 

రానివస్తువులు 

ఇషా గం గాం తత్షణమే; IE) 

ఇక్, ఇం పులుపు, పుల్ల నివస్తువు 

ఇల కొం దబాలున (బద్దలగుధ్వని; 

విరిగెడుధ్వని; "జాం fz దడాలున 

eT కర్తం ఖటభఖటమనేెడి శబ్దము 

గా [గ శీ_ఘముగ్యా హుటా 

హుటిగా 

ఇరగ? కం గం పులియుట; పరీక్షలో 

నెగుట; జీవనో ఫారిగడించుట; కాలము 

గడిచుట, ఉండుట; ళా [గ దగ్గర 

వుండి పనిచేయించుట 

ఇంతా ) ఇం విరోధము; పోట్లాట; 

ఇల, 1 వదరు 

ఇ7 కం జీవనోపాధి; నిర్వహణము 

ఇల, ఇం పులుపు; రాం పునుగుపిల్లి; 
అడవిపీల్లి 

ఇ[ాగా ర్భం పండ్లః కూరగాయలు మొ॥ 

నవి అమ్మిజీవించు ఒకజాతి 

అగ ఇం సుద్ద (06821); విల 

పము; కర్ణరం(ధ్రము 

| ఇగ. ఇగిం చిన్నవుంచము 
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ఇర, రం. కసాయివాడు; పండ్లు; కూర 

గాయలుఅమ్మి జీవించుజాతి 

ఇజిషా ఇం పరుపులేని మంచము 

శా: రుం చిన్నమంచము; పనీ 

₹ఇడాళాణ. గ పిల్ల లమంచము 

TET. Fo పుల్లనిమ్మ కాయ; ఈగ 

మంచము; ఒకోగడ్డి; [ఇం పుర్తని 

azar, Fo మంచప్పకో డు; శివునివిల్లు; 

భికెపా[త 

ఇ], కం మంచము, ఇం ఉయ్యెల 
శక? కం రాళ్ళనునిలువుగా 

పరచుట 

₹కః రం గడ్డి; చెత్త; ఆగాధము; 

రత్నపుతునుక 

ఇకక 1, నోప్పి; అపాయము; 

ఆందోళన, రోత దుఃఖము; 

సందేహము; భయము; (గుచ్చు 

కొనుట 

శక ఇం గం ఘర్షి౦ంచుట; 
రహస్యముగా పారిపోవుట, డబడబ 

లేక గలగలధ్యనిచేయుట; టక్కు 

టక్కుుమని ధ్వనిఇ౭యుట 

ETP, ఇం fం గలగలధ్వని 

యగుట; డీకొనునట్లుశబ్బము వచ్చుట; 

పండుపటపట కొరుకుట; చ్లా ft 

తటతట కొట్టుట; తట్టుట 

TTT, నం గలగలమ నుధ్వని; 

టకు్క,టక్కుమ నుధ్వని 

ఇళళి. రం పల్లకీ కాని 
‘16 

asi, రం కతి; ఖడ్గమృగము; బేక 

దానికొమ్ము 

ఇక], కం ఖర్గమృగము; గా 
చేతకత్సి పట్టిన 

శక], ఇం అిడ్గమృగము; గళ 
agar కం గం భయపడుట, 

కలవరపడుట; తికమక పడుట; 

అస్తవ్యస్త మగుట శాం గుం తారు 

మారుచేయుట; భయ పెట్టుట 

₹gక[ర రాగం అలజడి; కలవరము; 

తత రపాటుు భయము; తారుమారు 

ఇశ్రవక!, శ తారుమారు; భయము; 

గడబిడ; (క్రిమభంగము. అల్లరి; 
తో mn 

కలవరము 

$f, ఇం మెరకపల్లములుగల; 

కలత జెందిన 

కక, గం ఎగుడుదిగుడుగా నున్న; 

కరకె న 

ఇళళశ్రలా గడబిడ, గజిబిజి; కలవరము; 

గలభా; గందరగోళ ము ఆర్భాటము, 

తారుమారు; పోట్లాట 

ఇళిగాగా కం సానరాయి, ఇ 
ఇళ్ల? గం పైకిలేచియున్నః నిద్ధమగ 

నున్న; ఆమలులోనున్న 

చెలి ంచబడని; ఆపక్యము 
ఛి 

ఇళ శం పాదుకలు; వావుకోళ్ళు 

E11, ర్షం పెచ్ళున విరుగుట; 

దభాలున్నబద్దలగుట ; గలగలధ్వని 

aed కం వంటచేను 
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ఇశిళకి, ఈం గొం నిలదిడియుండియే, | ఇ రగిం అపాయము, 
కొంచెము నేప; వెంటనే, ఎక్కువ సేపు భయంకరము, నష్టము 

నిలబడినందున GI Fo అపాయము; భయము; 

afer, 
afgar. | ళం సీమనున్నము 

ఇళ 
ఇళ లం ఛం. అచ్చమైన హీందీ; 

నేటిహిందీభాషరూవము 

ఇక రం కత్కి; ఖడ్గమృగము లేక 
దానికొమ్ము 

CEUEER రం ఒకవిధమగుబం౦ధ 

కవిత్వము 

ఖడ్గమృగము, శివుడు 

ఇక, ర్తెం లోతై నగుంట; వల్లము; 

SEED తొజ్తి; బొరియ 

ఇర Yo గాయము, దెబ్బ; [ఇ 

ఇ, రం జాబు: దస్తూరి, గీత; గుర్తు; 

నూనూగుమీ సములు; కొర మ 

ఆకారము [రములు 

అ ఇం. ఉత్తర్యపత్యుత్త 
ఇరా కం ముసల్మానులనునీ చేయు 

' ఆచారము 

శా గగా రం ముగింపు సమాప్సి, (శా 
ముగినీన; సమాప్తమైన 

జగం కం భయము సందేహము, 

అపాయము 

ఆ గం అపాయకరమైన; 

భయంకరమైన 

సందేహము 

ఇగ కం గాయము; డిబ్బ; ఇ 
chip కం అపరాధము, మోసము; 

పొరపాటు 

GATT (ళా అపరాధి, పొసీ 

ఇగ గం నష్టము, హాని నాళము 

fn. ఇం చిన్న గొ య్యిః ర్య 
ఉప్పరజాతి 

afar, మం [గం పద్దుువాయుట 

afd. ఇం ఆవర్జాలెక్క) కర 
ణాలలెక్కం పుస్తకము లేకచిఠా 

ud. ర్తొం వక్త; ధర్మో పదేశకుడు 

ఇభ fr రాగం ఉత్తర్యవత్యుత్త 
రములు 

ఇకా కర్తం కం ₹గ 
ఇగ ఆగ అవర్దాలెక్క; కరణాల 

లెక్క పుస్త కము లేక చిఠా 
ఇళ ర్తం పాతర, గుంట; [పాంఠము 

(శా ముగినిన; సమాస మైన; 

ర్తం ముగింప్ప; సమాప్తి 

శ, ౦ fం తుకతుకఉడ la 

(CEE రం భయము, చింత 

ఇగ రం గని, ఇగ 
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ఇగ రం ఇంద్రుడు చంద్రుడు? 
చం(డచెట్టు 

ఇషా ఆగం హజరత్ మొహమ్మద్ 

మొదటిభార్య 

శశ రం చ్యకవర్సి: భగవంతుడు; 
ఈజిప్పచకనర్తుల బిరుదు 

ఇకెశ్ట, ఆం పరుగు: CE 

aT, 1 గక వెన్నంటితరు 

ఇక, | ముట్ట పారదోలుట; తొల 
గించుట 

ఇళ్లను క్తొం చేతితోవడికిన గుడ్డ; ఇద్దరు 

ఇక, కొం మిణుగురుపురుగు; 

సూర్యుడు 

ఇభ రృం భూగర్భశాస్తైజ్ఞుడు; ఉప్ప 

రవాడు; కన్నపుదొంగ, గనిలోపని 
చేయువాడు; ఎలుక; పందికొక్కు 

గని ఇగ గజ్జెలధ్వన్సి గంటచప్పుడు 

ఇగ? 70 గం అంగుమన్నిమోగుట, 
గణగణలేకగలగల (మోగుట 

TTT, Fo VY: wa 

aaa? ఇం గరం గలగలలేకగణ 

గణ్యమోగుట; ఖంగు న (మోగుట, 

ఇం గం గలగల లేకగణగణ్యమో 

గించుట, ఖంగున_మోగించుట 

ఇ₹గాగౌ రం ఆవ్వుట పూడ్చుట 

ఇగగ్గా ళం ఈం తవ్వట: ఇగ! 

afr, ణం గని; గుహ; గొయ్యి 

ఇగ, కొం రాతువు; కా గ నినుండి 

తీనీనది 

afi farm, రెం ఖనిజళాస్త్రము; 

Mineralogy 

fa, గాం గం ఖౌళీచేయుట 
ఇ, వం గుహ, గొయ్యి; గస 

A, ₹ౌం ఈం ఆవ్వ్యుద I 

TI, రం వీకాచము; రాక్షనుడు; 

దుష్పుడు, అహంకారము 

aq.» ళం సన్నని వెదురుబద్ద, చువ్వః 

ఒడి; కొయ్యచెక్కు 

ఇరగ రం సెంక్కు కుండ పెంకుః, 

మట్టిబొచ్చె; తాబేటిషు(రె 

ఇంక, లగ్గం పె; చిల్ల పెంకు: చిన్న 

మట్టటొచ్చె; మంగలము 

₹గశేలా కొం రోం. పెంపకప్పు; పెంకు 
టిల్లు; "పెంకు 

ఇగ ) ఛం అమ్మకము; (Sale) 

శ, § ఖర్చు, నిర్వాహము 
ఇరగ ఇం గం తిర్చగుటః అమ్ముడు 

పోవుట: చనిపోవుట; నాశనమగుట; 

పరి్యశమచేయుట, కాలము గడచుట; 

ఉవయోగపడుట 

ఇళ్ళకు, క్తం 'పషెంకుముక్కు 

vf 7 ఒకఖనిజముః చిన్న 

"పెంకు 

a, రం ఛం పెంకు, "పెంకుక స్ప. 

"పెంకుటిల్లు 

amg, ]కృం భీకెపాత; తలప్పు 3; 

qt. | మట్టిబొచ్చె; కాళికా దేవిచేతిలోని 

రుధిరపా(త 
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afl, ఆగం కోపము ఇ? 
ar, శ కోపించిన న! 

ఇషం శగిం వార్త; జాడ సందేశము; 

వదంతి; వృత్తాంతము; సంగతి; 

శ, కం గూఢాచారి; సంరక్షకుడు; 

సహాయకుడు 

aq ఆగం. సంరక్షణ జాడ 
తీయుట, సహాయము 

ఇషం గం ముందుజాగత గల; 

ప 
aman ఇం ముందుజా(గత్శః 

arent 
ఇంగ, కం సందేశహరుడు; దూత 

ఇ, ఇగిం (కూరుడు; భూత యేత 

ములు; (ఇ అపవిత్రమైన; 

(క్రూరమైన 

ఇ: ఇం అపవిత్రత: పాపాత్యు 

రాలు; దుష్టత్వము 

శక, ఇం చెవరీత్యము; వేలముమెరి; 

వ్యామోహము; పిచ్చి 

aed, గం 'మోజుగల; విపరీత మైన; 
పిచ్చెక్కిన, దుష్టము - 

a7, Yo రొ'పైలుచేని ఆమ్మువాడు; 

ara 
aan, ఇం రొపైలుచేనీఆమ్ము ట; 

mt 
ar, ర్తం సాహసము; fern 

am, fా వంకరగానున్న; ఉంగ 

రాళలుకిరిగిన (వెం్యడ్రుకలు ; శ వంగిన 

| శా, రం ఉక్క, వేడిమి 

ఇగ భగం Fo వంకర; ఇాబ్బగ్గా! 

ఇగ, గం వంగిన; పంకర్తగానున్న 

ఇ కం వులియబెట్టినవస్తువు; సారాయి 

మడ్డి లేకనురుగు; పులినినపిండి; 

(పకృతి; మాయ; నిర్మాణము; 

Hr, రం పాకముప ట్టి త యారు చేనిన 

కూషధ ము; సువానగల ఒక వృగాకు 

(జ పులియబెట్టినదానితో తయారు 

చేయబడినది 

ఇగ, గం గిం పుల్ల గానున్న (రొకై) 
ఇస, గం మౌనము దాల్చిన; 

నిళశ్శబ్దముగానున్న 

ada, శం నిశ్శబ్దతః మౌనము 

శ, ) ఇం. రాడవేళపాడదడు 

arid, ఒకరాగవిశేషము 

ఇగ, ఇం నమ్మక దోహము; 

ఇళ రక్తం స్మరణముః ధ్యానము; 

ఉదేశ్యము; ఊహ; కల్పన; డ్లిష్ని; 
ఎ బాది 

గౌరవము; అంచనా erm 

Ta, Yo TAT #7 ఇక్టం 

ఇ శ], fఇం కల్పితమైన (శ్రమతో 
కూడిన , ఊహామా(త మైన, 

ఇనా 17, కం ఈమ 
TT; Fo గాడిద; కాకి, కొంగ; పదును! 

ఒకరాకనుడుfకావాడియెన 

వేడియైన; ఆశుభ్రమైనః తీజ్ఞమెన 

₹₹, ర్తం గాడిద; [కొం మూర్దు డన; 

అందవిహీనమైన; గొప్పదైన 
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ఇణూ ఇం పచ్చిక వడు; గోశాల; వెదురు 

బద్దలళలుపు; ణం నొప్పి; భయము; 

సందేహము; దుఃఖము; 

ఇంగా, ఇం గొం నచ్చకపోవుట, 
నునన్సుకు బాధకల్గుట; పారిపోవుట; 

మెల్లగా జారుకొనుట; ఖటఖటళ బ్రమ 

గుట; కలహముకలుగుట 

7 రం పండ్ల సందున ఆహార పదా 

ర్థములకుభముచేయుపుడక 

mT భగ శాం టకం భోజనానంతరం 

పెండ్ర సందునున్న ఆహారపదారము 
au థి 

లను పుడకతో జ్యభనుచేయుట 

ఇంగా [కొం గరుకుగానున్న; కరకైన. 

TT, Fo పోట్లాట; జంజాటము 

ATT, రక్తం కత్తి; ఖడ్గమృగమ లేశదాని 

కొమ్ము 

శౌణ/ళ్ష క్రిం డేరా 
TT, Fo కుందేలు; జ్ర ఇల్లా 

ఇరు రం ఖర్చు; CE] 

Gq To ff ఖర్చు చేయుట; 

వినియోగించుట 

TAT, fo ఖర్చు; పెట్టుబడి ఖర్చు 

శశ, గం ఇడ్బచేయవారు. ఇగ్గా 
_. వేశ్యకిచ్చు ధనము; 

Te గా కల్లకపటములేని; (ప్రచండ 

మన; స్నషము 
అ ణి 

ఇగ, ఇగిం తరిమెనపెట్టుయం త్రము 
ఇక రం ఆవాలు; Cu 

Cpa fam fw సరమ మూర్గుడుః 

గర్విషి, మొండి వటుదలగల 
యి ది 

a fen, ఇం సరమమూర్థత్వము; 
గర్వము; మొండి పట్టుదల 

ఇ₹్ఞల, గ్యా పిరికివాడు; క్ర 
af, ఇం పిరికితనము; CIETY 

TTI Fo మంచపదునుగల 

కత్తి మొ, నవి 

ఇషా రం పది వేలకోట్లు; ణా పది 

వేలకోట్లుగల 

TIT, ను పుచ్చదోనకాయ 
శ, (క ఎ 
TT: రెం ₹ aia 

₹₹7 ర్హం గంద్రగోళము; కలవరము 

CLE LCID ఖం గం కలవర పడుట; 

ఇార్గూగాగ ) కేక లువేయట; అల్లరిజిరు 
గుట 

ఇరగ ఇం గం(ద్రగోళ ము, 
కలవరము ఇ్ఞ్రాక్షాల్లో, 

maa, ) గాం మత్తెక్కిన; కౌము 

mT, 3 కుడు; మూర్చుడు 

ఈర. రాగా మూ ర్ట త్వము 

మదప్పమతు 

ర రం చిన్ననత్త గుల్ల 

ఇాళా కొం మందునూరెడికల్వ్యము 

qa: ర్తం వివాహాదిశుభకార్యములు 

నిషేధింపదిడిన చైత్ర; పువ్య 

మాసములు 

ఇగ కొం సానరాయి 
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శా 

SEX 
య 

TT Fo పొలిక'టై, గుబ్లమును 

తోమెడిసాధనము 

ఇ. పందెలు; ఇ 
CRUE రం సూర్యుడు; se] 

ఇగ. (గాం శుద్దమైన; గ్రేష్టమైనః 

తీక్ష మైన; స్పష్టవాది; నిష్కల్ముషము;ః 

కల్తీ లేని 

ఇంక ఇం నిష్కళంకత్వము; 
శుద్ధత: మంచితనము; నిజాయితీ; 

ఉదయము ఏమీయుతిన నందునకలుగు 

ఆనారోగ్యము 

ఇళ ర్తం తరి మెన పట్లు యం[తముః 

తరిమెన పట్టుట రా ఇళ? ఇ 

శరా! నిగ్గుదేలుట: 

ఇరా గం [0 తరి మెన పట్టుట 
ఇరా 90 తరిమెన పట్టువాడు 

ఇగ, (కా చెడు; దిక్కుమాలిన; 

నీతి లేని; వికృతమైన; దుష్ట ముః ' 
నికృష్ణము; నిర్జన మైన 

axa, జపాడుపడిన; సాగుకువనికి 

రాని 

ఇళ్ళ నిం దోషము ధ్వంసము; 

దీనత్వము; నాశము 

శారా శగిం దురద; గంటు 

ఇగ” శాగిం సీమసున్నము; జోలి; 

వలసంచి; సిడక లరాళి; చిన్ననంచి 

fF శం గం జోలెనింపుకొనుట; 

చేజిక్కించుకొనుట 

ఇగ. కృొం కళ్ళము; రాశి 

ఇచా ₹గిం ఆడగాడిద్య నీమసున్నము; 

అభాత ము; గానుగపిట్టు; ళా 

₹o ar 
ఇల ₹f[0 వరుషవాళ్కు. 
₹₹౫T, రం సంచిః జేబు, "పెద్దక వరు; 

సూదిదారముప్పంచెజి చిన్న సంచి 

ఇళ ఇం డబ్బిచ్చికొనుటః 
కొన్నవసుపు 

ade ఇరగ, రాగం డయ 
విక్రయములు 

అగ ₹ం 150 కొనుట 

ఇళిఖా ఇం కొనబడినది 

ఇచా కం కొనువాడు; కోరువాడు 

ఇచాంగ ఆగం. డబ్బిచ్చికొనుట; క్యా 

qq mar ఇం Gయ 
విక్రయములు 

ఇఇ, ఛం గంటు; గీచుకున్నగుర్తు 

శ, గాం గం. గీరుట; గీకుటః; 

గంటు పెట్టుట; దోకుట 

ఇళ ఈం గంటు; గీచుకున్నగుర్ను 

ఇలాగా? గం fro కం ATT 
ఇచ ఇం గంటు; గిచుకున్నగుర్తు 

Tuer To సగం ఇం: TU 
ఇచ ఇం గంటు; గీచుకున్నగుర్తు 

ada, To fo కం ఇరగ! 

«7, రం ఖర్చుః వినియోగము, 

ఇఇ, పెట్టుబడి 

ae, {షం దుదారాఖర్చుచేయువాడు 

ఇ, రం ఖర్జూరము; ఉమ్మెత్త 
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శ్ఞశేశా రం ఆవాలు 

ఇష లం భి సాశత్రః: తలప్పురె; 
దొంగ; ధూర్తుడు 

₹, ర్డం పదివేలకోట్లు; కుబేరునినిధి; 

f7, పొట్టి. చిన్న; వికలాంగుడు; 
అధమము 

ఇ₹ కం చర్మురోగవిశేషము: పెద్దచిర్థా 

ఇర, గం అమితముగా ఖర్చు 
సెట్టువాడు 

ఇరా రం గురక; Snoring 

ఇళ్ళు, కొం నీచుడు; (క్రూరుడు, సూర్యుడు; 
యుగము; ఉమ్మెైత; కళ ము; 

ధి అలి రి 

చోటు; [క్యా దుష్టమ; నిగ్గులేని; 
నీచము 

ఇళళ్ళ్ ఇం దుష్టత్వము; జ్ఞా 
ఇాళ్ళఖా రం (ప్రాణికోటి; _సపంచము 
ఇల; ఇం జన సమూహము; సృష్టి: 

జగిత్తు (పకృతి 

ఇళళి ఇం చర్మము; ఇఇ 
ఇళగ? ఛం ద్వేషము; దుస్స్వభావము; 

అసూయ 

ఇగ. ఖాగొం చెడుగతోచుట; 

కల్వములో మ౦దునూరుట, 

వంచుట 

శ కొం ఇం ఇం am 
mam, ఇం గొం చలించుట; 

తెర్లుట; కలతజెందుట; అటునిటు 

వూగుట: శా (కా కలవర పెట్టుట 

ఇళగళా రం గందగోళము; 

Taq లం ) కలవరము 

ఇళ ఇం అడ్డంకి తత్తరపాటు; 

నష్టము, రోగము 

ఇాలళాళళళ్లా- [కొం ఆటంకపరచువాడు, 
గలభా చేయువాడు 

vanaf wf ఆటంకవరచుట 

అ fT, వం విచ్చి: చిత చాంచ 
శల fT, | ల్యముః గ్లూ మతిచెడి 

న;విచ్చివాడు 

arn, = నిర్గనస్థా సము; ఏకాంత 

వాసము 

ఇల, రం కూన్యస్థానము; ఆకాశము; 
మరుగుదొడ్డి 

ఇక ఇగం దుష్టత్వము; ఇ్లాళ్లళ్ష 

ఇలాగా రం విడుదల; ముక్తి; నివృత్తి; 

f70 సమాప్త మైన; జారిన; వడిన, 
విడుదలయిన; ముకి పొందిన 

శ, ఇం విడుదల; ముక్తి; ర్తం 

ఓడలు; ఫిరంగిశాలలు మొ వాటిలో 

పనిచే మువాడు గుడారములు మొ॥ 

వాటినివేయు నౌకరు [కదలిన 

uf, f పడిన; జారిన, చంచలము; 

ఇగ ఇం ధాన్యపుకళ్ల ముల సమూ 
హము; దుర్దనుల సమూహము 

afar, రెం కళ్లము; రాశి 

fT, ₹0 గం (మేకమొ) వాటి) 

తోలువలుచుట. భాళీచేయుట 

waa. ho | వ్యాకులత; 
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af, శం నొవ్చిః ద్వేషము; బాధ | cD రం బట్టతల; TREE 

afer, ర్ద్ం కళ్లము; రాఖి 

ఇళ రాగం గానుగపిండి; 010216 

ఇక, {క గుణవంతుడు, 

పుగోలువ్య క్రీ; నజ్జినుడు 

ఇత, రాగ అకాతము; క్ట? 
శ్లాశే[ఇ[= రం జేబు; సంచి; “పెద్దకవరు; 

సూదిదార ముపె్రి యుంచుచిన్న సంచి 

శశ రం వెనుకవచ్చువాడు, కొండ 

శనుమ 

చాల్, కర్తం 
వార సుడు; 

కలు 

హజరత్ మొహమ్మద్ 

వారసుడు నాయకుడు; 

వృద్ధుడు; మహమ్మదీయుల మత 
గురువు; అధికారి; తెలివిగ లవాడు; 

దర్జీ; మంగలి; వంటవాడు 

ఇళేగ్గూ ఉం విడాకులివ్వబడిన శ్రీ; 
వదలి సెట్టినఒం పె 

ఇ్ఞళలా గం నిజిమైనమి త్రుడు 

ఇల గాం స్య రూఢిగా; తప్పకుండా; 
pa వద్దు, లేదు 

శశ. (లా సినత ల్లికిసంబంధించిన; 

పినతల్లి కిపుట్టిన 
ఇ₹ఫెళా ర్పొం నూనెమడ్డి 

శశ రం సృష్టి; పాజణికోట్; 

(పపంచము 

[గా గం పోట్లాట; దుఃఖము; చిక్కు 

శ, గిం కల్లముల సమూహము 
చరక: ర్పెం తోలు, తోలుసంచిలేక తిత్తి; 

మిక్కీలివృద్ధుడు; కల్వము 
| 

ఇంగా రం బట్టతల {కా బట్టతలగల 

వాడు | 

ఇషా ఇం గం తనివించుటః fT 
7: రం విశిష్ట వ్యక్పులు; రాజుల 

ధనవంతుల నేవకులు గుణము; 

మి(త్రుడు; పభాపము; మంగలి; 

అంగరక్షకుడు; ఇం చెలిక తె; 

దానీ 

శ. [0 రాజ నేవ, చాకరి; ఏనుగు 
అంబారులేక బండిమీద కూర్చొను 

చోటు 

aa, ర్భం తిండిటోతు; 

glutton 

ఇ f7ం సంచులులేక ఈతచాసలు 

అలి అమ్మువౌడు 
ne) 

AT, ర్పెం నల్లమందు వి తనమ్ము 

న లమందు మొక్కు; గసగసాలు 
ళ్ 

గగ షం కోపము; ₹ర్గా 

arti: శాం కోపముగల వాడు; 

aI: ) #4 

Esp రుం వట్టివేరు 

am, 7ం ఇం నెమ్మదిగాతప్పు 
కొనుట; తొలగుట 

ఇగళ్ళళా రం గనగసాలు; నల్లమందు 

విత్తులు 

ua. ఇం పొడిరూపములోనున్న, 

మిక్కిలి అల్పము; నలమందు విత న 
ళా మాటి 

మువలె 

తినువాడు; 
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ఇ₹ళళగాగ ర్తంవట్టి వేరులతడికలు 

గలగది 

Ta Ho fo ఇం ఇరగ 

ఇగ ఇం శత్రువు; భర్త; యజమాని 
um, రం దురద; జాగ్! 

TTT. రం చిఠా; కరణములవద్దనుండు 
© 

పొలాల వివరములప్పన కము 

ఇ₹గళగా భం అలవాటు; స్వభావము 

గుణము 

TTT To (జ్యా పడ (తో యుట; 

గ్ా? 
ఇకార భం హత్య; హాని; చెడు 

నడత; నష్టము [తనము 

శ. ఇం నీచత్వము; పిసినారి 

ఇనా షక్తం కొట్టా? మేకపోతు; 

ఇళ (జ్యా నపుంసకుడు, విత్తు 

కొట్టిన పళుపు 

శశ, రం గొడ్డలి; ఇం అల్బము; 
చిన్నదైన 

ad: {7 ఏసీని గొట్టు; దుష్తుడు 

ఇళ, ఇం పెళ్ళగించుట; వడ పీకి 

కొనుట 

MT, గం గం పెళ్ళ గించుట; 
వడపీకికొ నుట, గీరుట; గిచ్చుట 

ఇళ elo కం ade 
ఇరా గొం గాయపడిన; భిన్నుడైన, 

అ లనిన, పెళునైన, మిక్కి_లిమెత ని 

శ, ౫0 దుఃఖితుడు; ఆపదలో 
నున్న 

al fo కాం ఇగ 
ఇల్ ఇం కందకము; ఇాగ్ల 

₹1₹₹ ఇం రంధ్రము; ఇగ 
శ, గం బోలుగానున్న; మిక్కిలి 

సన్నని; అనేక రం(ధ్రములుగలు, 

జిల్లినేతగల 

ఇసగా రం ముల్లు; అడవిపందికోర; 

ఖడ్గమృగప్తకొమ్ము; కోడి మొ॥ 

వాటివాడికాలిగోరు; ఇ లోపము; 

లోటు 

ఇగ4౫ కం fo తగుటః కుంటి 

యగుట; శా స్థా రర్యధముచేయుట ! 

శ], ఇం లోటు: నష్టము 

ఇహ! ఇం గం కం కా 

ఇం రం పెద్దగంప; పెద్దపంజరము 

శ. భం. చిన్న గంప; చిన్న పంజి 
రము 

ais. శాగిం బెల్ల పునీరు: శుభము 

చేయని చక్కెర; గొయ్యి 

aie? గాం గొం నమలుట; ముక్కులు 

ముక బ్రాణుగా నరుకుట; కాలరాచుట; 

(తొక్కూట: (తుంచుట; విరుచుట 

viet, రం ఒకమిఠాయి; తొన; ముక్కూ 

ఇశ్రా? కం ఖడ్గము; భాగముః చిన్న 
ముక్కు 

ఇక ర్ల మిఠాయిఅమ్మువాడు 
ఇఇ 

af 0 గం దగ్గుట 

శ, ఇం దగ్గు అగ 
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ఇక. రం కందకము; CEE 

ఇనా గం తిండిబోతు; లంచగొండి 

₹1ఇ, ఇ[0 బూడిద, దుమ్ము; మట్టి, 

తుచ్చవస్తువు tA తుచ్చము; అల్పము; 

జాం (గ ఏమియులేదు, ఎందు 

వలన. 

శ, రం పొకీవాడ్యు ఊడ్చువాడు, 
శ ' 
శ (ఇం. నీచుడు; దీనుడుః 
వినయముగల; మట్టి లోక అసిన; 

తుచ్చ ము; రం మహమ్మ దీ 

యుల ఒక తెగ; 

వాడు 

Tm, ఛం వినయము; దైన్యము 

ఇగ రెం పటము; అంచనా; రేఖా 

చిత్రము; ముసాయిదా, చిత్తుపతి, 
క్రి ని 3 

ఆకృతి;నకలు 

శ శగిం భస్మము; బూడిద + 

ఇగ. గ్య బూడిదవన్నెగల్వ మట్టిరంగు 

గల; మటితో తయారయిన; రం 
ణి 

వాకీరంగుదుస్తులు; మట్టిరంగు; ఒక 

సాధుసం్యవదాయముః శాగ్ట్రా సాగు 

లేనిభూమి 

₹ళ శం బూడిద; దుమ్ము; చూర్ణము 

ఈగ Fo oH 

ఇగగ్గా 10 ఈం అ౦ంటుకొనుట; 
(గుచ్చుకొనుట శం జాం అంటించుట; 

కలుప్పట 

క ళం దురద; గజ్జి; వప]! 

ఈతెగకు చందిన, 

FT రం ఓ కమిఠాయి; ఓ బ్బ ట్లు; 

ఒక అడపిచెట్టు 

af, భగం ఒకతిమబండారము; ఒక 

మిఠాయి 

ఇరా ఇం మంచము; ఇాగగ్యాళ 

₹Tకః క్షం గ్ య్య; TET 

శక, ఆ[౦ అభాతము, ఇల్ 
TT, Yo చెరువు; గొయ్యి; బావి; తవ్వ 

తము; ఆగడ్న; గాం (తవ్వబడిన; 

తొలువబడిన 

ఇగ, కం (తవ్వెడువాడు; అప్పుతీసిన 

వాడు; అగడ్త 

ఇగ రం సమాప్ని; మృత్యువు; 
పుస్తకములోని అంతిమ అధ్యాయము 

TIT, కం జమా ఖర్చులెక్కం; రిజిష్టరు; 

పాతర; వడ్లగాదెః ఆవర్జాపుస్తకము; 

శాగ[ చెరువు | 

ah రగిం ఇష్టము; సత్కారము; 
హృదయము; గౌరవము; ఖఇ౭గ్గాం ఇ 

ఇగగాం కొజుకు [నట్లుగా 

ahr, గం గం ఇన్టమువచ్చి 
ahaa, ఇం సంతోషము, 

(ప్రోత్సాహము; ఓదార్చు; నమ్మకము 

afr, ఇం వరామరికచేయువాడు; 

. అతీథిసత్కార ముచేయువాడు 

ahr, అం. ఆకిథిసత్కాంము, 

పరామరిక 

ఇగ భం మర్యాద; ఓదార్ను; 

సంతృపిః అతిథిసతా్యాారము 
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ఇగ భం గొయ్యి, చిన్న చెరుపు, 

రం వడ్రంగి; ఉప్పరజాతి 

ఇళ్ళ ఇం ఎరువు (Manure); రం 

తినుట; ఆహారము 

శు జ్యా తినువాడు; ఆప్పుతీనెడి, 

వాడు 

ఇగగ్ళా కృం తినుట; తినుబండారము; 

తిండిపలు 
oe) 

ఇళ కం బురదనేల; పల్లపుభూమి; 

ఎరువు 

ఇగ గం కినబడినది 

fT, [గం ఇం తినువాడు 

₹[f&7, రం నేవకుడు ష్యా 
“rhe ఇం. దానీ; పాడా 
శ. కం దాసానదానుడు; 

పరమనీచుడు 

ఇషు ఇం ఇద్దరు; ఇళ్ల 
ఇగ ణా హింసించునట్టి; హానికర 

మైన 

ఇగ్యాః గ్యం తినదగినది; రం ఆహారము 

₹ళ్ళా ర్తం భోజనము; (తవ్వుట, తినుట; 

హింసించుట ఇగ గని; భాండారము; 

ఖడానా 

77, రెం నాయకుడు; పఠానుల విరుదు, 

యజమాని, ధనవంతుడు; పఠాను 

జాగా రం గని [తవ్వువాడు; (జ్ఞా 

[తప్వువాడు 

ura To 
మఠము 

టీ ఇ స్ జ 

ముసల్మాన్ ఫకిరుల 

area 

Mmmm, సక్తి. (తధాన నేనావత్తి; 
GIT, బై రంభా రహింలకు 

గలవిరుదు 

Gi, ఇం ఇం ఇకా 
mrt గం వేళ్య, ఉంపుడుగత్తె; 

గా గృహస౦బంధమైన; 

పై వేటుగా; వ్య క్రిగతమైన 
ఇనాక్ Yo ధనవంతుల బిడ్డ; 

రాకుమారుడు 

mma, దం వంశము; కుటుంబము; 

కులము . 

శ, గం కలీనుడైనన వంక 
పారంసర్యమైన 

7777 రం భోజినాదులు, చుట్టరికము, 

టోజినాదు లరీతి 

mr fo 
కులీనురాలు; గొప్పవాని భార్య; రాణి 

ఇగ గాగ! ర్తం నంటవాడు; ఆంగ్లేయుల 

లేక మహమ్మదీయుల నంటవాడు 

aT: ర్హాం ఒక బిరుదు? పఠాన్ 

ఇ రం భోజనము భాగ్యం 

భోంచేయుట; నమలుట; కాజేయుట; 

లంచము వలన ధనోపార్ణనచేయుట 

ఖర్చుచే యుట; నష్టపరచుట 

ఇఇ రుం ఇట్లు; విభాగము; స్థానము; 

అర; డన్నా; పెట్టె; (బా కెట్టు 

ITT, క్థం ధనధాన్యాదులలో 
తులతూగుగార ( ఆశీర్వచనము) 

ఇ₹గాభషాఖా ఇం సమృద్ధిః వివాహము 
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అగ, గం ఇల్లువాకిలిలేనివాడు; 
చేశచ్రిమ్మరి; వంశనాశకుడు 

rr. ఛం నాశనము: ఇ! 
IH రాగం అంతఃక లహము 
TM, ర్తం నేవకుడుః బానిస; [జా 

క్ట ఇంటిలోప్పట్టి పెరిగిన (బానిస) " 

ల కొం కల్లరికపుటల్లుడు 
qi, ఇం కల్వరికము 
శ, ఇం గృహస్థుడు; ఇకా 
rt ఆగం గార్ల స్ట్యము 

గృహనిర్వహణ 

ఇగ గొం వనికిమాలిన; 
ఎల్లప్పుడు యింటిలోనే కూర్చొని 

ts 

యుండువాడు 

శ ఇం శాశీస్థలములపూర్తి 
చేయుట; సబములుగీయుట 

_ శగాఇభెగా కృం దేశ దిమ్మరి; 
దేశ డగ్రిమ్మరిజాతి, [ఇ ఇల్లువాకిలిలేని 

అ. ఆగ[0 దేశద్రిమ్మరితనము 
అ [బా ఇండ లెక్కలు 

తీయువాడు 

amt, ro 
తీయుట 

ఇరగ శౌ [జ్య ఇంటిలో తయారైన 

₹1(1, ఇగ్గిం గవి; వైపు; పద్దతి 
ఇగ. ఇ గొంతు పిసికిచంప్పవాడు 

afm, రం గోడకన్నము, గోడ 

పగులు; జ్యా గనివ క్యా ఖవిజము 

fa, రం కన్నప్పదొంగ 

ఇండ్ల లెక్కలు 

ఇ|ఇా రం స్వప్నము; ఇర 
aig, ల్ మెరక 

శా, పల్ల ములు గల 

₹గ్యా ,రెం కవరు; స్తంభము, కూడిక, 

సంధి; (ఇం తగ్గిన; క్షీణించిన 

ఇ, కం పండని; తగని; ఉడక బెట్టని; 

అనుభవములేని; ధృఢముకాని 

rma [ఇం మూర్చుడుః ఇళజ్ఞ్యా 

aaa: fo మూ ర్థత్వ ము; 
పనికిమాలిన తలంపు 

mmm. ౧౮ గం వ్యర్థముగా; 
బుద్ధిపూర్వక ముగా; బలవంతముగా; 

తప్పకుండా; నిశ్చయముగా 

ఇగ. ఇం పచ్చిదనము; 
అనుభవములేమి; దోషము 

ఇగగ్గా జ్యా మౌొనముదాల్చిన; 

నిశ్ళదిము 
యి 

ఇగ, ఇం నిళ్శబ్దతవ; మౌనము; 

Za? కం ఆండకోశము; కోడి| గుడ్డు 

లోటు; 

శాం f7 ముఖస్తుతిచేయు 

వాడు; SINE 

marr, గం ముఖస్తుతి; 

rd 
ఈ Yo బూడిద, చవుటినేల; వారము, 

ఉప్పదనముః చవుడుమట్లి; చెరువు; 

వీటిగుంట | 

TIT రం ద్వేషము; ఈర్ష్య; ముల్లు; 

ఉచ్చు; కో డికాలియొక్క- ఆరెబో చై 

ఇ, క్షం ఖర్జూరపుపండు; CER 
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ఇగ, [గం ఉప్పగానున్న; రుచిలేని; ర్హం 
పెద్దగంప; పొడవైన ప'పైలు లేక 

గీరలుగలవస్త్రము; గడ్డి; ఆకులు మొ, 

కట్టుటకు పయోగించువల సంచి 

ణాగగ్భా రం రాలిబిండ; పట్టువ శ్ర విశేషము 

ఇగ కం -తిర్హూరవండు; పర్షియా 
నింధు శాఖలోనియొక' ద్వీపము 

ఇగ. స్య దహిష్కురి ంస బడిన; 
బర్త రపుచేయబడిన, తొలగింపబడిన, 

(కోర్టుకేసు) కొట్టి వేయబడిన; వేరు 
చేయబడిన; బయటి 

ars. గం ముసల్యానులనం౧ (ప 

దాయవిశేషము జ్ఞా 

బంధ మైన; బయట నున్న 

షన్ / శకం తీట, దురద 

ఇగ. గాం తీటలేక దురద గలవాడు 

శ. ఇం ఓక విధమగు ఉప్పు గా 
ఉప్ప ని; చవిటియైన 

ఇనా రాగం చర్మము; బెరడు; మృగ 

చర్మము; వీల్లకాలువ, కలిమితి త్తి, 

వర్షపునీటికాలువ; మృతదేహము; 

సల్లపుభూమి; అభాతము; వాళీస్తలము 

[ళా ప ల్లముగల 

₹1నా రక్తం పుట్టుమచ్చ; మేనమామ 
శా, ఇం పద్దమైన (ప్రభుత్వ నందం 

ధమైన; గా ఒక శిక్కు తెగ; (ప్రభుత్వా 

ధినపుభూమి లేక (ప్రాంతము 
ఇ ₹₹0 స ల్లముగల; భజ 

పరరాష సం 
ళు 

_ మానా కా ఉల లా కా 

శ1₹1, గం (త ల్లీచెల్లెలు) పినతల్లి 

ఇ. (గాం పినతల్లి సంబంధ మైన; 

వినతల్లి కుమారుడు లేక కుమా ర్రెయైన 

గణ! కం స్పోష్టికర్త 
ఇగ గాం శాశ్వత మైన; నాశముకాని; 

కం ఒక్యసనిద్ధమహమ్మ డీయ నేనావతి 
శూ గాం శుద్దమైన) కల్తీలేని 
ఇనాం గం కాళీగా నున్న; పనిలేని, 

ఉసయోగవడని; (౧ (జ్యా 

కేవలము; పట్టి 

ఇల్లా కొం మేనమామ, వినతం (డ్రి లేక 

పెదతండ్రి (తల్తిసోదరిభ ర్త) 
హె రం భర్త; యజమాని; అధికారి 

ఇగ కర్తం ఆత్మీయుడు; శాం 

ముతకగుడ్డసంచి; గజా విజద్దమైవ, 
ముఖ్యమైన; విశిష్టమెన; _పధాన మైన 

(Main) [ముఖ్యముగా 

amet, fro గం విశేషించి 
771 ఇషాళాగా, Fo పె వేటు శెక్రటరీ 

శ. గం విశేషము, _పక్యేకత 
జ్ఞా వ్యక్తిగతమైన; సొంతమైన; 

ఆధికారివేకయజమానికి సంబంధించిన 

IAT To రాజుగారిమంగలి 

aT, రం తమ లపాకుల పె టై 

qraara 
ఇగగభిగా కం పె) వేటు శెక్రటరి 

arate ర్షం బిశ్లోము లేక తుపాకి 

పట్టుకుని రాజా గారికీ ముందునడు 

చునిపాయి " 
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ఇళ ౫17, రం రాజమహల్ వద్దనున్న 
పెద్దమా ర్కెట్ 

ara TT: ర్తెం అంత వరము; పట్ట 

మహిషి 

ఇ₹గాగగ్లాలా, కం (వభుశ్వాధీనపుసాత్తు 
ar 7m, Fo ఆబాలగోపాలము; 

పిన్న పెదలందరూ 
ది 

ఇగ? రం. సన్నస్త్రము; రాజుగారిస్వా 

రిగుట్టిము లేక ఏనుగు శా అంద 

మైన; పరిపూర్ణముగ; మధ్యరక 

మైన 

అ ఇం) స్వభావము, 
era, ళం (ప్రభావము; 
ఇగ రెం (వత్యేకత 

₹, ఇజ్యాం ఆయిన; లేనిచో; లేక 

am గ. ఈం గాం నిశ్చయముగా, 
బుద్ధిపూర్వక ముగా; బలవంత ముగా, 

తప్పకుండా: వ్యర్లముగా 
35 లిధ 

arf. ణా కో రికగలవాడు 

afer. ళం కోరిక er; he 
గ్య ఇం ఈం ఈక రింపబడుట; 

లాగదిడుట; చితింపజడుట; విర కి 

జ్రేందుట; ఇంకుట; (పేమకలుగుట; 
(ప్రవృత్తమగుట 

శాఖ భం ఆకర్షణ; పీల్చుట; చిత్రిం 

చుట లాగుట లేక ఈడ్చుట లేక 
ఆండులకిచ్చుకూలి 

fram, రం ఆక ర్లింపబడుట్క విర కి; 

కోపము; బిగింపు; లాగుడు; ఈడ్చు 

గ. ఆగం నానావిధవస్తువుల 
మిశ్రమము; పులగము; మకర 
సం(కాంతి; [ఇం కలనీయున్న 

fax Teh, Yo  వివిధభాషల 
ferret YITT» శబ్దములు మిశిత మై 

యున్నభాష 

fexar, భం fro కో సించుట; గా 

ముక్క్కోపి 

fara ఖం fF విసుగుట్క శ్వా 
ణం విసీగించుట 

ff, ఇగిం నృద్ధావ్యము; పతనము 
పతనకాలము; ఆకురాలు కాలము; 

కాంతి లేమి 

fear. ఇం గం కం గాభ! 
fe లం వెం|డుకలునలుపు 

చేయుమందు [కో పించుట 

గల్లా? ౦ ముకోని; ఇం గం 
faq గాం భం వినీగించుట; 

కో వముతెప్పించుట 
faకశ!, ళం కిటికి; దొడ్డిదారి; కోట 

రహస్యద్వారము 

fara, రం బిరుదు; పదవి, సంబో 

ధనము; సంభాషణ 

fata, శం సంబోధన; ఉపన్యనీం 

చుట; బిరుదు 

గాగాష్యాంంగా ) గొం విరుదుగల; 
faara!, వదవియందున్న 

faa. రం ప్రాంతము; దేశము; జిల్లా, 

(పదేశము 
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fear, ఇషం నేవ చాకిరి | గణ గం ఒయ్యారముగానడచు 
ఉద్యోగము; విధి; పని వాడు 

faa రెం నేవకుడు; నౌకరు 

fer, అగిం నేన; చాకరి 
fe, గం వేవాపరాయణుడు 

గషా్యాల్, అం నేవాపరా 
యణత్వము 

fern, గ్యా సేవకుడు; పరిచర్యకు 
(పతిఫలముగా లభించిన (జాగీరుమొ) 

faq] ఇలా ఇం దేశ నేవ 
_చవేజానేవ 

[ఇ రం కణము; శ్వా 
fem, fr దుఃఖితుడు; 

అలనీన " 

fer, ఇం ని రుత్సాహము; వ్యాకులత 

fear, భంగం నిమగ్నమగుట; 
లభించు టి అమ్ముడుపోవుట; 

ఖర్చుగుట 

faq, ఇగ అవమానము; 
నీచత్వము; నిగ్గు, తేలికదనము 

గగ్యాగ్సా కం ఈం అరిగిపోవుట; 
తగ్గిపోవుట; ఇం (షం తినిపించుట 

కా ఇం గౌ feet 

fe, ఇం బుద్ది; తెలివి 
faxzdz, గం బుద్ధిమ౦ తుడు, 

తెలివిగల 

రాగా, రెం కళ్ల ము; పంట; రాశి 

fei, ర్తం పన్ను; కప్పము 

f+ రం ఒయ్యారము 

దీనుడ్యు 

fam, గం తమాషాచేయువాడు 
fభా ర్ఞాం శేషాంశముః పరిశిష్టము; 

బంజరు భూమి 

fe రగిం ధరించు దుస్తులు; 

గౌరవార్డ ము స్ ర్కా రు వారి చ్చు 

వస్తాందులు 

గళం రగిం సృష్టి (పకృతి; 
జగత్తు; జనసమూహాము 

feet అం ఆట; తమాషా; శాఖ 
fafa, Wo గొం సక పక 

నవ్వుట; 

feof ఇం పకవక నవ్వెడి 
ధ్వని 

fea: 370 శాం వికసించుట; శోభి 

'లుట; సంతనించుట; 

fara, ₹f[0 పడకగది ఏకాంత 

స్థానము 

గాళాాళాగా?. కం రహన్య సమాలో 
చనలు జరుపు ఏకాంతస్టానము 

fa, రం తమాషా; వేడుక; ఆట 

fee గం [గం మరియొకనిచే 
తినిపించుట; సంత సీంప జేయుట 

farewart రం తమాషా; వేడుక; ఆట; 

తమాషాచేయువాడుః ఆటగాడు 

గణే ఇం తినిపించుటః చేతిపాలు 

పోసి బిడ్డల కాపాడు దాది; పిల్లల 

పోషించుదాది 
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faTక?, గా ఆటగాడు; తమాషాచేయు 

వాడు 

fai, ఇం స్యాం తినిసించుట ఆడిం 
చుట; సంతోష పెట్టుట 

fare fo వ్యతి రేక మైన; విరుద్ద 

మైన; [ఇం గాం పోల్చుటలో; ప్రోలి 

త్ర లో; ఎదురుగా 

[ఇలా వొక్స్ ₹f[0 అబద్ధములాడుట 
fas, fro వారసత్వము; వారస 

త్వము; ఖలీష్పపదవి; విరోధము 

fern, ఇం విరోధము; గచ 
faa, శం పేకాటలోని ఓటమి; 

దూరము 

faa రం ఆట బొమ్మ; ఆటవస్తువు 
fee, ర్ం కొల్తీ; మి|శమము 

fa గా. (ఇఇ నానావిధవసువుల 
మి[శ్రమమైన 

గణి. ళం శమ లపాకులవీడా; ఎగతాళి; 
చీల 

fara కొం ఎగతాళి చేయువాడు 

faa, ఈం వినోదము; 

ఎగతాళిచేయుట 

(ఇ అగా ఇటుక; జై 

TT, 0 గం తొలగుట; నెమ్మ 
దిగాత ప్పుకొనుట 

fee ఇం గ్ల కారుట; గాణ 
ఇగ ఇంటా ని గ్గువడు టః 

కోపపడుట 

fe, కం నష్టము; హాని 

fafa, 1 గం నిగ్గు పడి నః ఇం 
ఇనా ffx నిగువడుట; కోప 

పడుట 

ఇంకా ఆగం 
నీగ్గుజొందుట 

గ్ా శాం నిగ్గ; మూర్జత్వ ము; 
కోవ 

ఇళ! గాం నిగ్గుపడిన్న కన్సుబున్సు 

మనెడు; కో పపడునట్టి 

fam గిం వినినారితనము ఖా! 

గా, ఆం ఈడ్పు; లాగుడు; ఆకర్షణ; 

చ్నితించుట 

శ శరం. పెనగులాట 

ర్థముతీయుట ' 

ఇఇాగ్గా ఇం గొం చిత్రంచుట; ఆకర్షిం 
చుట; లాగుట 

ఇ? ఇళ ఇం గుంజులాట; 

ఈడ్చు 

కోపపడుట; 

భిన్నా 

శగాగాగా సం గుంజులాట; 

శనగ, రాగ కోపము; వినుగు; చిరచిర 

ఇగ ఇం గం కోవగించుట విను 
గుట 

ఇ రాగిం కం శా 

Tar, 7 fro ఇం Tar 

డగా? రాం గుడారము; గోళ 

శ, ఇషం పరమాన్నము: గ్ఞా పాలు 
శే రాగం ఆన్న పాశనము 
ళం రెం దుడమ దోసకాయ 
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ఇనా రాగం అక దోనజాతివండు; 

పొదుగు 

₹ణ, కాగా ముల్లు; పేలాలు 

ఇళ) కం మేకు; చీల 
శ, ౦ తమలపాకులవీడా; ఎగతాళి 

ఇగ fo పండ్డి కిలించుట; నిగ్గు; 

కో పము;చెడు; కోర; హాని; నాశము; 

[ఇ ధ్వంసమైన; నష్టమైన 

ఇగగ్గాా భం 50 నష్టమగుట; నా 

గట 

TT, ర్తం సంచి; జేబు; మనిషి ర్పో 

ఇ, గుడిసె భార 

₹౯17గ, ₹ం గం (గుట్తిమున్సు దుమి 
కించుట 

TIT fo నాశమైన; చెడిన; తిరస్క 

రింపబడిన 

tard రాగం నాశము; అవమానము 

శృగేగ్భా కం గుజ్జిపుజీను; రట్టమైన 
వున్నిగుడ్డ 

7s, 
శా శాగ[, ఇతరులతప్పు లెన్నుట 

SEES 

శక, గ ఇతరులతప్వు 

ళ్ it లెన్నువాడు 

ఇచ, 
శా, 7౦ [కం దురదపుట్టుట, 

ళా fro గోరుట; గట 

ఇ ఇం దురద 

17 

శమ 

aa భం కీవవాంఛ; దురద; గజ్జి 

Fra 0 [జకం 
చ (జా 

ఇలా, శగిం భయము చింత; సందే 
హాము ' 

శ౭భ7[, ఇం ఏం తుంచి వేయుట; 

గిలుట 

శ్యారక్య్యూ రం గాం CEE 

rT, శం చెడునడత; దుష్టత్వము 

శల, గం చెడ్డ; దుస్పడగు 

దూషిత మైన 

శ. ao fx (రహ స్య ము) 

బరుటవడుట; త గు టవ సమాప 

bao eI 

b 

ca క దున్న్వ భా వము; 

పమ్ము 

ఇలు 

ఇవు ఆగం దోషము; బాగా 
zirT, ఈం f¥ సమాస మగుట 

ఇ? ఆగం పండు పైనిపక్కు; శా₹శ 

TAT. Zo ధర్మో పదేశము; (పళంస, 

ఉపన్యాసము; భూమిక 

శనగ, రం జాదులు; “ఇగ ఇ ఇదం 
at, శం తాకట్టు; ఆన; 

చెట్టు మోడు; దుబ్బు; మొలలోకట్టా 

కోను పొడవైన డబ్బులసంచి 

శక ఇం స్వయముగా; ఇగ 
న ణా స్వార్థపరుడు; వ్వేచ్చగల; 

నిరంకుశ ము 



aad! 258 SEE 

qed ef స్వార్థము, న్వేచ్చ; 

నిరంకుశత్య ము 

mn, శం. జమీంధారు సొంత 

సాగుభూమి; (జా సొంతసాగుచేను 
కొనువాడు 

శా గం అత్మహత్యచేసుకొను 
వాడు 

శ. ₹f[ం ఆత్మహత్య; 

arma 
ఇనా ఇం స్వార్థపరుడు ఆళ్ళ! 

ఇ్ఞాళాన్లోగు ఈగ స్వార్థపరత్వము; 
"_ స్వ్యాతిశయము 

ఇాళషా 0 గా ఆక్యాధిమాని; మనో 

"నిగహముగల 

శ, శాగ్గం ఆత్యగౌరవము 

ఇకా, 0 గం | తవ్వదిడుట 
ఇ్భాళగ్ళగగ (ఇృా ఢంబముకలవాడు 

ఇంక, ఆగిం డాబుసరి; డంబము 

ఇగ, %ం స్వార్ధపరుడు;ః గర్విష్టి 
గణ అగిం స్వార్థము; గర్వము . 

ఇ, జ గర్విష్టి; స్వాతిశయము 
గలవాడు 

CEUE EE శాం స్వాతిశయము 

యా, [ఇ అత్యవంచకుడు 

శజ్యనగ అగ్గి ఆత్మవంచన 
ఇ ఇ ఇర, కం f్వా తనకు తానుగా 

శ, గా ఆహంకొరి; గర్విష్టి 

ఇళ ర గర్వము, అహంకారము 
శ జ [షం స్వార్థపరుడు ఇఇ 

అ! 

ఇ ఇల గం స్వార్థపరత్వము 
a వ [షం సర్వస్వతంతుడై న 

EE Teart: ఛం పూరి న్వేచ్చ 

ఇరా “గం స్వాభావిక మైనరంగుగల 

ఇక శాం న్వేచ్చ; నిరంకుశత్వము 

ఇంగా [0 స్వతంత్రుడు 

ma, (ల తనంతటతానుమొ 
cag లచిన ట్లిది (చెట్లు మొ॥ నవి) 

ఇక, రాగం (తవ్వించుట; (తవ్వుడు 
కూలి 

శ, ఇం (0 (తవ్వింఫ జేయుట; 

ఇ, [0 స్వతండతుడు, మొండి 
పట్టుదలగలవాడు 

ఇషా fro స్వేచ్చ; మొండి 
పట్టుదల 

ఇ రం భగవంతుడు; శ్లషా 

ఇళాఫీ శగిం దై వత్వము; దైవమహిమ, 
సృష్టి; [క్ల దైవికము 

చ్చ౭7క్షీ నిం ఆవ్యకము; (తవ్వ వికట; 

(త వ్వకపుకూలి 

Tar ఇగ ETAT, కం (ప్రపంచము 

Tar ar ఖ్యాతః 7౭70 అతికష్టముతో 

ఇభ ఇళ ఇప భగవంతుడురక్షించుగాక 

శ. fz దె వభీతిగ ల; దంసగల 

గళ్ ఇం దె వభీతి; దయ 

za TAIT, qo భగవంతుడు 

aT. fr దె వదత మైన; 

స్వాభావికము 
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maT 7 ఇాగాగాగ ఇజం భగవంతుడట్లు 
చేయకుండుగాక 

a గ, [70 ఆస్నికుడు; భక్తుడు 
qa TT, ఈగిం దెవభక్కి; దయ 
aa. లం భగవంతుడు యజమాని, 

అన్నదాత; మహాపభ్యూ (సంబోధన) 

Tae Feo ఓభగవంతుడా 

ఇ, ఛం దైవత్వము; రాజి 

పదవి; ఆన్ముగహము; స్వామిత్వము 

ఇ రం త్రవ్వుట 
ఇ mf, ఇం భగవంతు 

డేరక్షకుడు (వీడో్క్కోంలిచ్చునపుడు 

అనుమాట 

శా లగ్గం అహంకారము; స్వార్ధపరత 

ఇ్బళ్లగ ఫం "సేవకులు; నౌకర్లు 

ఇృళ్ళి ఇం సన్నసూక 
శా, [గం చలిగానున్న; అ? 
ఇళ, ళం చలి; రశ 

ఇ, శం కో పము; Tear 
శృగాగా? 0 సకం కోవపడుట 
శల, గం కోపిష్టి: భాగా 
ఇ్బళ్ళఖ, గం చ లని; అందమైన; నప్పుంస 

కుడు 

ఇలా, భోం చల్లదనము; శీతాకాలము; 

చలి, నపుంసకత్వము 
అ ఇగ, [0 రహన్యమైనుర్తం. 

గూఢచారి 

ఇగళ! ఇగ రం వేశ్య లబజారు; 
pT ' 

ఇగ? fam, 0 అపరాధ సరి 
ళోధకుడు; గూఢచారి 

THA, To జ్యా (గుచ్చుకొనుట; 

చొచ్చుకుపోవుట; పాతుకుపోవుట 

ఇగ శాగిం కర్జాభరణము; ఏనుగు 

దంతప్ప వెండి లేక బంగారపు 

తొడుగు 

₹ఇ౫, రం కల్లుముంత; కడవ; బట్టి 

Harr Go సారాయిఆంగడి 

ఇగ, క్పం శివాజీకి గల లిరుడు; [ళా 

ఆయుష్మంతుడు (ఆశీర్వాదము) 

శః, శం మత్తు; మదము 
శః ఆజ్ఞా, గం నిషాలో నున్నః 

మ శ్తెక్కి.న; నుదోన్మత్తుడు 
ఇళ భగం మత్తు; మదము 

aH, శం ఏనుగుదంత పృతొ డు గ 

బంగారపు పండ్ల తొడుగు, వ ట్ట 

గొడుగు మొ॥ ఉద్భిజ్ఞ ములు 

ఇశ్రా, శం కల్లు 

a, ఇ [go పుండు పెని పక్కు 

శా ఇం మంచప్పకోడు; మంగలిక త్తి గిట్ట 

ణా, శాం భయము; వ్యాకుల త; 

చింత దురద ర్య ఒక్రన్ఫత్యవిశేషము 

ER శ శా గొంతులో గురగుర 

మనే డిళబ్దమే 

జా జాగా గిరుకె న 

a, డం కుండను గికితీవిన 

వస్తువు; బాసందియను తీపి సెదార్థము 
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ఇదా? ₹ంగొం గీకుట; గీరుటః 

తురుముట, 

ఇరగ? భం గీరులేక తురిమెడిక శ్రి 
లెక సాధనము 

aT, ఇగ చెడునడత; దుష్టత్వము 

CRED fz దుష్టుడు; చెడ్డ; దూషి 
తము 

ఎద్దు మొ వాటివీపు-పై మో పెడి 

సామాన పెదసంచి 
గా చ 

TT, Fo గిట్టదెబ్బలేక తన్ను 

1, క్యా గరుకుగా నున్న 

₹₹7: రం చి ల్లరవస్తువులు 

Ter wa, రం చిల్ల రవ ర్రకుడు 

ఇంగా రం దోకుడు పార 

ఇనానాలా ఆస్ట గడ్డి దోకుసామ గి 

ఇంగ! శా చిన్న దోకుడు పార 

శ | ర్తెం ఆకుకూర 

₹గ క్షం పశువులజబ్బు; నాగటిళ్యరుచీల 
శ్చ ర్త చుండువ్యాధి 

శ్యరళు ఇషం పవువృలముందుకాళ్లు కట్టు 
(తాడు 

లాగా రం పెశువు 

ఇకా కృ ఆహారము; మందుడోసు; 

ఒకపూటభోజన ము 

చ్చ కొం పశువు 

ఇళ్ళు ఇళ్ళూ తిండి ఖు చ్చు: 

దినబతెము; [జ్య తిండిబోతు 
3 

ఇరాగనా శగిం వ్యర్ణ(ప్రలాపము; 
పోట్లాట; బూతు; తిట్టు 

ఇరగ గం ఫోట్లాడు లేక 
తిట్టునట్టే; వ్యర్థ్యపలాప కముచే యువాడు 

శ, ఇగ గిట్దలగురుతు 
chan రంకోల్లాహలము; హాహా 

కారము 

ఇక, రం భొజినము; ణా పిన్నవయన్సు 

గల, యోగ్యము; చిన్న 

శ్యాళళ గా, ₹గం సూక్ష్మదర్శిని Mis 
cope 

శశ. రం నమ్మి ఒ ప్పగించిన 

సౌమ్ము స్వా హాచెయట; నమ్మక 

(దోహము ఇఇ, fా నష్టమైన; 
నాశమైన 

qd: fm 

mf 

ఇళళి, శాగ్గం బాల్యము; ఇఇ 
౫. (జ్ఞా తినబడిన; రం.మొక్కా; చిన్న 

వసుప్ప; చిల్లరవస్తువులు; శరం 

పిన్న వయసుగల; 

చిల్లరచిల్రరగా (ఆమ్ముట) 

am: కొం చిల్లి రవ్యాపారి, fr! 
ఇ, ఆగిం చిల్లర వ్యాపారము 
aziz (జా ధూర్వుడు; మునలివాడు; 

a అనుభవముగల 

శ Te (50 గురక్: ae 

శాల, fro fo నిస్సంకోచముగా, 

స్పష్టముగా 
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ఇ 71, ౫0 (జ్య తెరచుకొనుట; తెరువ 

బడుట; వికనీంచుట; (రహస్యము 

యట పడుట; బయలుదేరుట; ఊడుట; లః 

స్పష్షముగక స్పటుట 
(ఉట లా 

wr, 17 అడ్డులేని; బంధింపబడని; 

మూయబడిని; విశాలమైన; స్పష్టము, 
జ J 

చెల్ల ఉియెన; గాలివెలుకురు వచ్చునట్లి 

HIT, To సారాంశము; సంక్షే 

[గా సంక్షీపము; ఏరబడిన; అడ్డు 

లేని; ఇ₹౭ళొం బహిరంగముగా; స్పష్ట 

ము; క 

ముగా 

mr గం [గం విహిరంగ 

ముగా; బాహాటముగా 

ఇఇ గొం ఉల్లాసముగానున్న; సంతో 

షించిన; మంచి 

ఇ fer గం అదృష్టవంతుడు; 

ATTA 

qa fred, Fo ఆదృష్టము; 

బాగ్యా 

ఇగ Ta. ఛం పభవార్త 

Tq, To ఉత్సాహముగా: సంతో 

సషముగా 

qa qm: జ్యా ఇంపయిన, మంచి 

రుచిగల 

Tm నాగం సదార్య తల్లి) ఆత్త 

హ్! [లాషి 

ఇగ గాం నిత్యసంతోషి; వినోధాభి 

ఇల: లగిం వినోదాభిలాష; నవ్వు 
ముఖము 

ఇష, (ఇం మంచిదస్తూర్యివాయు 

వొడు 

శ గం అందమైన చచ్హారి 

(వాయుట; [ఇ1౯ 

ఇన, [షం అద్యష్టవంతుడు) ఇగళ్గా 

qq 7, ఇం అచ్చుష్టము; 

SIRE] 

ఇగ, [ఇం చూపులకందముగానున్న 

ఇలగే ఇం సౌందర్యము: జ్ఞా 
ఇష కాగ్గం సువాసన; బగ్గ 

wade: జాం సువాసనగల; స్పగగా 

ఇ, ₹₹0 నవ్వుముఖముగ ల 
[ససన్నచిత్తుడు 

am, జా ధనధాన్యాదులతో తుల 

తూగుచున్న, మంచిదశగ ల 
SEL శం సంపన్నత; మంచి 

దశ 

7, =f ముఖస్తుతి" ఇఇ 
CEU (జా ముఖస్తుతిచేయువాడు; 

SEEN 

ఇభగాష-ల్తానా, గం సరల ముఖస్తుతి 

* చేని పొట్టపోసుకొనువాడు 
aft చం సంతోషము; ఇష్టము 

శ. గం %ం ఉల్లానముగా 
ఇషా, గం ఎండిన; రుచి లేని; కేవలము; 

సరసమైన 

ఇకక ఇం రసహినత; తడి లేమి, 

అనావృష్టి; ఎండిన భూమి; కొటకము: 

రుచిబేమి 
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ఇగ ర పకి లేక పత్ని తండి 

(మామ) 
TI-t Ho 
raga 

చరక రెం స్యమాట్టు 
ఇళగగగా, ఆం ముఖస్తుతి, SEE: 

ఇగ, (క్షా సంతసించిన; శాక 

ఇరా ఆం భార్య తండీ గ 

ua qa, ఛం గుసగుసలు 

rad 
uy, భం కలహము; శ్యతుత్వము 

శ 5 ₹₹0 ముఖ్యముగా; 
(పత్యేకించి 

శ, ఆగం విశిష్టత; మైత్రి 
Tan, (జ్ఞా హంతకుడు; భయంకరమైన 

ఇగ, రం కొన; వైపు; భాగము; మూల; 
దిశ అడ్డంకి ఛా చెవిగుభిలి 

ఇం భం f¥ం తగ్గట్టు తీరుట! 
విరుగుట శ్రా గొ అొడ్డగించుట; 

వికుగగొట్టుట, తగ్గించుట; తుందుట; 

జొడతీయుట - 

sae రం మేకు; గుంజి; గూటము 

శశ: ఇగ చిన్న మేకు; వెండ్రుక 
కుదురు; కంది, జొన్న మొ॥ వాని 

మోడు [ఆట 

ఇడా ఇం గుబ్టపుగంతులు; గు బపు 

aa, 7 క గుజ్దిము కాళ్ళునేల 

శేసికొట్దుట: నారరాచుటి ; (1క్రొక్కుట) 

లోనేలగీరుట 

గుసగుసలు; 

ERED fఇ హంతకుడు, నిర్ణయుడు 

శశ గిం రక్తపాతము; నిర్ణయత 
₹ఇ3 నాగి అలవాటు; స్వభావము; 
) (పవర్శన 

ZT, Go కాయలోనివీచు; చిక్కుసడిన 

నూలు వుండ 

ఇన, ర్పం రక్తము; ఖూనీ 

ఇగ a. ₹₹ం రక్తనిక్త మైన 
Yara, రెం మూకసంహారము; 

ArT: § రక పాతము; ఖూనీ 

ఇగ శ, శం కొట్లాట; దొమ్మి; 
యుద్దము; రక్కపాతము 

ఇ, గా రకృనికమైన, ఎర్రని; 
"హంతకుడు 
ఇం రం హంతకుడు; fa [కూరము; 

రక్కపాతమయమైన [చేయుట 

ఇగ ఇగాఖ, ఇం నిరపరాధిని హత్య 
ఇళ గం (శేష్టమెన అందమైన; 

అ౭ళం వహ్వా; బాగుగా; పూర్తిగా; 

మిక్కిలి 

ఇళళి, (గా ఆంద మైన; నాం 

ఇ ఇకక. ఆం సౌందర్యము; CEH 

aa, fఇ అందమైన; za 

ఇ. ఆగం సౌందర్యము, 

qT. 
ఇవ ళం మేలు: మంచితనము; 

వక్యేకత;ః గుణము 
ఇ, రం ఆహారము; మందుడోన్సు 

ఒకపూట భోజనము 
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ERC కేం గుడ్డుగూబ, దౌర్భాగ్యుడు; ఇఇ రెం వేట; naz 

త్వాం fఇం పృద్దుడు, అపశకునము; af, ఆజా దుఃఖితుడు; అల నిన; 

మూర్దుడు; రసజ్ఞ తలేనివాడి 

ళా కం మృగవిశేషము, పక్షి, మబ్బు; 
గాలి; దేవత; రాక్షసుడు; (గహము, 

విమానము; (జ్ఞా ఆకాశమున విహ 

రించునట్టి 

aati అం దుర్గ; అప్పరస; దేవత, 

ఆకాశమున సంచరించు స్త్రీ 
- . క్ష ం 

ue, రం చిన్న(గామము; గు జ ము; 

డాలు; వేట జా నీచమెన; శస్త్ర 

ధారియెన 

=, fF వేట; చిన్నగామముు డాలు; 

నక్ష్మతము 

ఇళగి రెం చిగ్న!గామము; 
శ, రం (గామపెద్దః 

పురోహితుడు 

గా కొం పొలము; యుద్దరంగము; కొత్తి 

అంచు; పొలములోని పంట 

ఇగ, కం కైళ్ళు గాగ 
ఇగ, ఇగిం వ్యవసాయము; వంట 

జాజి భం వ్యవసాయము; 

far 
ఇళ్ళ రం దుఃఖముః అలసనట్క బాధ: 

రోగము 

a౫, ర్పం అలసట; బాధ; దుఃఖము; 

దరి(దము 

a7, షా ft వేటాడుట, వెన్నంటి 

తరుముట 

(గాము 

దెబ్బతీసిన 

ఇెగా ఇం గొం పడవనడుపుట; 
కాలముగడప్పట 

ఇ ₹[ ఒకసారి (దిండి మొ॥ వాటి) 

బరువు; బరువు మోయు వారు ఒక 

సారివచ్చి బోవుటః 

చెల్లని నాణము 

amr ఇం fr గడపుట, వీడ 

లిచ్చుట. 

(పయాణ ము; 

ఇగ ర్డెం గుడారము; గళ్ల 

aang, ర్భాం అనేకగుడారములున్న 

చోటు 

aa: ర్తం డేరాలుత యారు చేయు 

వాడు 

ఇ, రం ఆట; తమాషా; లీల; మిక్కి 

లికేలికపని, కామక్రీడ 
ఇ ఇకా, రం ఏ ల్లలకువ్పిగంతులు; ఆట 

₹e ఇం (క్యా ఆశుట్క గంతులు 

వేయుట; కామ[క్రీడజరుపుట; నాట్య 

మూాదుట; ఆభినయించుట 

ఇళ, రం ఆటః తమాషా 

ఇళషాశగ 0 ఆటలయందాస క్రిగల 

am: (ఇం ఆటలయందాన కక్రిగల; 

సరసమైన; పరిహానమైన; వేడుకైన 
గారడీవాడు; ఆటగాడు; జూదరి 

TT, గాం గగ అడించుట 

ఇగ్గా ₹f[0 ఆట; తమాషా 



a, ర్తం కరణముల వద్ద 

పొలాల విపరములలెక్కాపు స 

పడవనడుప్పువాడు 

ur ఇం రెం పడవనడుప్పవాడు 

TAIT Go పడవనడుప్పవాడు; దరి 

జేర్నువాశు 

aa, ణం [౫0 పడవనడుప్పట, కాల 

మువెళ్ళబుచ్చుట 

afta, ర్తం పడవనడుప్పవాడు 

ఇఇ రెం సుంకము; పడ వకూలి; 

బరువృవేయబడిన పడవ [పుట 

ఇ₹₹[ఫ్ ఛం పడవకూలి; పడవనడు 
తంగ ర్తెం కంచర గాడిద; ఇఇ 

దుముు; బూడిద శ ee శ్రి! 

Tr To fro 0 rian 
fy న ల 

3 నం సెం శ amr | flo గం Aare 
శక. రం భయము; 

జగ: రం ఉమరఖయ్యాం; డేరాలు 

తయారుచేయువాడు స్థిర మైనవాడ్రు 

థాయం 

7 ర్తంకౌ 

శ, ళం మంచి, రకల 
తథాస్తు; మంచిది, ఆయినా ఫర్వా లేదు; 

కానిమ్ము 

ఇళ్ళూ (గా శ్రేయోభిలాషి; 

ఇ గ్గ 

శ ఇ, ఇం మేలుకోరుట ఉపకార 

బుద్ది 

శ rf, శాం యోగడేమములు; 
మంచియారోగ్యము 

dn, ) [కొం 

wg § TA 

శా రాగం 
ఉపకార బుద్ది 

aad, ర్య | కలవరము; 

గోళము, వ్యాకులత 

చ ఇగాకగా రిం స్వాగతము: ఇ 
kan (జా కాంచులేక కవిరిరంగుగల, 

గుజ్జము లేక 

శ్రేయోభిలాషి; 

గ౦(ద 

రెం కావిరంగుగల 

పాపురము 
ఇగ, ₹ళ5గిం దానధర్మములు; పృణ్య 

కార్యములు, ax ఇ కౌళ్రైం 

జెగగా ఇగ) కొం అన్నస[త్రము 
ఇల, గాం ఉపకార బుద్దిగల 

కగు, ) అగ్రం యోగ కషేమములు; 
శచ్లారా్ననా, | మేలు; మంచితనము; 

శుభము 

జో, రం సమూహము; ఇకా 

ఇఇచేగా రాం కలవరము; గండ్ర 
గోళము 

లః 
ఇలా ge కవ్వము; బాగ్గ 

war "గాం ఇం మూర్చురాలు; నేర్న 

లేని క్రీ 

aie, ఇ న్ దగ్గు; afd 
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ఇనా రాగం గంటు; గీరట; గుడ్డ చినుగు; 

రం పిడిశడు అన్నము 

Tar ర్తం సకులపట్దుటకువయోగించు 

పొడవైన వెదురుబద్ద 

fT, రం భిషగాడు; గాఖ్యగా 
ఇఇ ఇం బిచ్చము; ఖగ 

war To fF వస్తువు వై భాగము 
చీల్చుట; రెమ్మ లనుతుంచుట 

₹ఇ7[శ₹, రం చెట్టుతొట్ల ఇఖ౭ఇ 
ఇక? గం వికలాంగుడు; విరిగిన 

ముందుపఖ్మ్శువిరిగిన వాడు 

₹గళా అవ చా 
బ్ } go పవలగూడు; ఇాన్గాళా 

ఇఇ, ఇం. గుడ్డ అతుకు గుడ్డచినుగు; 

పొట్టుగూడు [౮సచ్చుట 

rar, To fro దిగపొడుదుట, 

ఇ్లాగ్యాగా కం జుట్టుముడి; నాగటి దుంప, 
పొట్టుగూడు 

₹ఇాగ్గాగా? శా అరం (గుచ్చుట; దూర్చు 
ఇఇ, రం పాలకోవా: ఇిళ్ళా 

ఇక, ఇం చెరుకుపిప్పి; పొట్టు, ఊక 

ఇలా (జా దోలుగానున్న, ఇఇ? 

ఇషా కం కొజ్జ సపద్దరం్యము; 
(ఇ బోలుగానున్న 

GT కిం గుజ్జపుజీన్తు దిట్టమైన 
వున్నిగుడ్డ 

శవ, ఇం వెదకుట; బండి చక్రపులేక 

కాలిగురు, పరిశోధన; జాడ; 

గురుతు; దర్వాపు 
ల 

ఇబ వం కం చెదకుటః జొడా 

తీయుట; దర్యా పుచేయుట 
అలల 

₹/ రిం కొట్టా; నప్తంసల డదు; 

నౌకరు 

శాన్ ఉక వెదకువాడు; పరిశోధకుడు 
4 

iz, రం ఎడు, ధోషమ; పాపము; 

కల్ల; (ఇం కొ ల్రీగల, డోవముగ ల; 

దుషమెన 

ఇ లా వూ ॥ వతు జ ఇరగ నాగం చెడు దోషము, బ్ఞ్యాళ్ళి 
2 * ముని ఇ ఇం fz చెల్లని (నాణెము); పనికిరాని, 

తోపముగల; క లీగల; దుర్యార్లుడు; 

ణ్ లు జయ జొ శ. [ఇ మంచిచెడ్డలు 
[e197 రం కేం ₹2గ| 

ఇగడణాణ. కం క ల్రీనరుకు 
cil రం ఇనుపటోపీ; (తవ్వుట 

భజగాం గం 170 (తవ్వుట; నగిషవని 

చేయుట; చెక్కడపుపని చేయుట; 

చ్మితము చెక్కూట 

ఇఇ, [0 స్ఫోటకపుమచ్చలుగల 
ereafarie, నాగం పూ ర్తి ద ర్యా స్త్ర; 

సమ(గవరిళోధగ 

ఇక్క చిం ఆవ్వకముు (వ్వుటు 
కూలి; చెక్కడపుపని, నగిషిపిన్ 

TIT. To ఇల్నిల్లూకిరిగి వ స్తువు 

లమ్మువారుః తనుగె త్రి మోసుకు 
వచె పదవ భమ లక టు 

a ద కొ 
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ఇగ గంగొం ఫో గొట్టుకొనుటః 

పాడుచేసుకొనుట్క ఇకా శం ఏదైనా 

స్తువుచేజారిఫోవుట; ఆజా గ్ర త్ర 
చేపో గొట్టుకొనుట 

ఇగాశ్లిగ క్పం కపాటము; బిచ్చపుక ప్పెర; 
కొబ్బరిచిప్ప 

ఇాగాకగ కిం కపాలము; తల 

ఇంగా ర్భుం ₹o TIT 

ఇఇ, కొం సమూహము; జాతి 

శ ఆగం  ఆలవాటు;న్వఖానము; 

నడవడిక [చేసెడి మట్టి 

ఇలా రం పాలకో వా: ఇటుకలు 

ఇ కాగ ఇరుకుగొంది; పశువులమేత 
తొట్టి; చెడుగుః గిన్నె; [కా కుంటి 

యైన; చెడ్డ; పనికిరాని 

ఇర్గ క్యా గొం స్నానముచేయుటః 

షం క తెరుచుట 

శః ర్ం గిన్నె; వీచ్ళ(తాగుగ్గాసుః 

fఇ కుంటియైన 

ఇగం ళం. కరుకుగొంది; చెడుః 

ఇ, | దోషము; చిన్నగిన్నె; బొట్టు 

ఇల జ్ఞ గలీబ్బు పెద్దఒర, 
ముతకదుప్పటి; శిర సాం ణము 

==, రేం వెద్దఒర; దుప్పటి; గలీబు 

Tre ఇం fro విప్పుట; తెరచుట 

చు శి లి 

కార్యారంభము చేయుట 

ఇ₹[ణ, ఇం స్పష్టముగా బహిరం 

గముగా 

ఇళ ఆగం గలీబుః సంచి; బొంత, 
క్ త్తిఒర 

aia: రెం పాలకోవా; ఇగ 

ఇగాాం ఇం [కం వడినిపీకి కొనుట; 
అఈగాణగ? దిలవంత ముగాలాగుకొనుట 

₹గ్ఞ, శం పెద్దగుహ; కొండకనుమ 

ఇభ గం దుమ్ము, లోయ; తాటాప 

గొడుగు; నె త్తిగూడ 

గా ర్షం మిఠాయి పెన్టా 

ఇకా రం భయము బెదరు; భీతి 

శ, [గం భయపడిన; భీతిజెందిన 

శ, fఇం భయంకర మైన 

dig Ho (ప్రాణఖీతి 

ఈం కొం త్రీలశిరోభూషణము; చందనపు 

అడబొటు 
a అ 

శ ₹ౌం గం నుదిటిపై అడ్డముగా 
చందనపుబొట్టు పెట్టుట 

ఇళ్ల [షం బట్టకలగల; 

వ్యాధిగల 

ఇగ, రం కుక్కల కు మొ) వాటికి 

వచ్చుగజ్జి (జ్ఞా చుండువ్యాధిగలవాడు 

ఇగ ఇం బొట్టు, చిన్నగొండి 

area, రం [గూ ఆవేశపడు ట్య 

తెర్తుట; మసలుట, ఉడికి పోవుట 

ఉడికించుట 

ఇగా 70 (వనిద్ధి జెందిన, చెప్పదిడినది 

చుండు 
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eae ఇం (పనిద్ధి కీర్తి; స్తుతి 
₹్యా/గళా [గాం తైలియవరచునది 

ఈాగాగ్భా ర తెలియపరుచుట; ఒప్పు 
కొనుట్య (పనిద్ధికెక్క జేయుట 

₹7ణ, రం ధ్యానము, స్మరణము; 
ఉద్దేశ్యము; గౌరవము; తమాషా, 
శ్రి వప్రః అంచనా; ఒకపాట విశేషము; 
డిశహ 

ఇర కా కల్పితమైన; ఊహామా(త 
మెనః పిచ్చివాడు; తమాషాచేయువాడు; 

(భమతోకూడుకొనిన 
శిష్యా? రం యజమాని; నాయకుడు, 

ప్రభువు, మహమ్మదీయ ఫకీరు; 
కొడ్డా; (నపుంసకుడు) 

TTT రం అంతఃపుర కొజ్జా 
నేవకుడు 

డైఇ[7, ర్పం పెద్దవళ్ళెము లశ 
₹[7ఇ7. ర చిన్నప శ్ళెము 
₹7గ రం నశ్లెమ పై కప్పెడి 

పస్త్రము 

₹T రాం నిద; కల 

Trg, To పడకగది ఇ 

ఇగ [గా చెడిన; నాశ మైన; ఆఅఆవమా 

నింపబడిన 

ఇాళి ఇఆగ్గిం అవమానము; నాశము 
na, రాగం కోరిక; వేడుకొనుట 

rm [గం కోరువాడ్యు వేడుకొ 
నువాడు 

శ గం కోరదిడినః $f 

₹ఇ ఇలా లేక; అయినచో; లేనిచో 

ఇళ్ల 7 ఇక్షు గం గొం త స్పకుండా, 
బలవంతముగా 

crf» గ కోరికగలవాడు; శశ్యాశా 

ef. అగిం కోరిక; ఇ 
mfr గగా గం కోరికగ ల! ఖ్యాఖాఖ్య 
₹7గ, ₹ంగొం పో గొట్టుకొనుటః 

నాశము చేయట 

+ 

77 నాగం గంగానది; ర్తం ఒకహిందీ 
కవి; ఒక ఛందము 

TT అగిం సవాహముతగ్గిన 
పిమ్మట బయట సడెడినదీ భూభాగము 

న. ng మిశ్రిత మైన; సంక 
ఇ₹ళ్యాన్యాల్భాళ్యు 3 రనుగు గ్రా కర్ణాభ 

రణము 

TMI ఆగి గంగాజలము తెచ్చు 
పాత 

TTT, ₹f[0 మృత్యువు; 
TT రెం గంగాళ ము కళా 

TATA, రం కాశీలోచావు; గంగానదీ. 

తీర మరణము 

TT, రం ఉంగాజ లము 

Tmt, ఇం హిమాలయమందలి 
Trt గంగానది పృటుక సానము 
TTY, 9 
ed ర్తం బట్టతల; సమూహము; ధనా 

గారము; బండారముః ధాన్యమమ్ము 

బజారు 
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tar, రం నొప్పి; నాశము, దుుఖము; 

ఆవమానము; తిటు fz తిరస్క 

రించువొడు; నాశకుడు 

TT. ఇం గం అవమానించుట; నాశ 

ముచేయుట 

భాగ రేం కం గళ 

NT షం గొప్పదాతః గాజ్లాళ్యాళ! 

TT: To బట్టతల; ఆం తల్లుదుకాణము; 

పానపాత్ర; రత్నములగని; గా బట్ట 

తలగల 

Tf» శం కల్లుదుకౌణము; ఇటాగ-
 

లా 

tft, వం షం గరగ! 

సంచి; గడిమూబ గి భూ ఇం సంచ్చి గడ్డిమూబ గట్టు 

వలసంచి; హపాయలుంచు 

శు 

Tt, ఛం రాశి; కుప్ప బనియను; రం 

గంజాయి (క్రాగువాడు 

గరా రం ఫొజానా; rT 

ఇన కొం చీట్ల పేక; 96 ముక్కలతో 

ఆ డెడి పేకాట 

నూలు 

గనక [ల గంజాయి(క్రాగువాడు 

గ5ణ౭? కొం జేబుదొంగ: (ఇగ్యాభా 
ఇ Sr 2 దార్ అత శం. రెం పెండ్రిలో వేయ (బ్రహ్మ 

ఇవళ్ళల్ల, $ ముడ్ 
39, Fo చెక్కిలి ముడి చిహ్నము; 

“ens . కళ కణతవ ఏనుగు చెక్కిలి; ఒక్కగహ 

యోగము; ఖడమృగము; పండు; 

వేరగుట; జోస్యము; ఇష్టా ఒకనది 

a gt - Ne, ఇం. మెదచుట్టగడ్డలు లేచెడి 
ఒకవ్యాధి 

ఇ₹ళఇళాళ్ళ eto 

క? ర్హొం ముడి; నాల్గువస్తుపుల సమూ 

హాము; తాయెతు, నాటఐడిన చెరుకు 

ముక్కూ; కొన్ని పకులమెడ చుట్టు 

నుండెడి గుం|డని శంగుగీత 

TETaTdIT a యం తమంత ములు 

ismidr: § 

Tsim: Yo చొప్పనరి కెడి చేశికత్తి; 

గండి గొడ్డలి 

కిళ్ళి ఆం చెరుకముక్క 

ఇన, కొం వెళ్ళదగిను గ 

భళ్ళు శ మురికి దుర్వాసన 

if, ౫౦ ఆసవిత్రత; మురికి 

చో, 70 మిక్కిరి మురికిగానున్న; 
మడ్డిగానున్న 

₹ళ₹1, శ మురికిగానున్న; ఆపవిత్ర 

మైన; దుర్వాసనగ ల; చెడి 

పోయిన 

tarazn, EA నోటిదుర్వాసనగ లవాడు; 

అసభ్యముగా దూట్లాడువాడు 

Ta? శాగ్గ దుర్ళొషలాజుట; నోటి 

దుర్వాసన 

ఇల గిం సువాసన; గుర్వాస నః 
అ 

గండము గందకము; పరిమళ 

(దవ్యము; నంబందధము; చందనాదుల 

నేన 
wl Cal 
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₹ళాఖ్గా, ఏ౦ ఇళ్ళ మందులలోను; తుపాకి 

మంధులోను వే సడి పచ్చనివసువు 

Tad faq, ర్తం (పేమించి పెండ్లి చేసి 

కొనుట; (ఊం శకుంతల దుష్యంతుల) 

ఇ ఇజ్షషా, ర సంగీతశాస్త్రము 
CEE రం వాయువు; gar 

Taxit రాం చందనము; ఇడా 

TET, 210 గం వాసన లేక దుర్వాసన 
కొటుట 

(a) 

Tyr ర్తం ఆతరు నమ్మువాఊః నలి; 
జూం మ్! 

* ఇ వాసనగల 
న చ లారీ ఇ జవ . TH fx 5 తన; దట్ట మన; TE 

ఆలోచన గల [ పద్దతి 
a] 

గోన, జగం అదను; యుక్సి; ఉదేశ్యము; 

శోక ఇషం చిన్న (గ్రామము; రాం 

(గామీణుడు; మూర్చుడు (కా (గామ 

సంబంధ మెన 

TAT, కొం టౌాలణులసా మెత 
శోష సకం గం రహన్యముగా 

"Taf, గొంగొం రహస్యముగా; 
దొంగతనముగా; మాటాడకుండా 

భా 

Tarr గంగాం పో గొట్టు కొనుట; 

కాలముగడప్పట 

గజ [గాం వల్లెటూరివాడు; మూర్చుడు; 

మోటు మనిషి 

Taig, do అగాగరికము, 

Ta. [0 ) మోటుతన ము 
tara. fe (గ్రామీణవనిత; అనాగరి 

రురాలు 

రాళ. ళం మోటుతనము; 

త్వముః (గామీణవనిత (గా అనాగ 

మూర 
నో 

రికము; (గామీణులపలెః (గ్రామము: 

యొక్క; వికారమైన 

గలు గం. మోమైన్య గ్రామీజమైన; 
నీచమైన; బూత్రన 

TT Go శం 
అధికారము; బాణపు ములికి; దెప్పిపా 

డుపు; అడ్డంకి; పర్యవేక్షణ; రహ 
సము 

fT గం గం దటముగా వేయుట: 
కా 

ప్మాతనుపూర్తిగా నింప్త్పట్ట బిగించుట; 

ఇం ం నొక్కొదిడుట; ఒతుగా 

నేయబడుట 

7a, [ం మొన తేలియున్న; (గుచ్చు 
కొనునట్టి 

ఇరా రిం ఆవు; గ సాధుస్తుభావ 

ముగల 

TTI, రం పళువులనీటి రేవు 

TT, రాం ఆకాశము; శూన్యము 

TAT, క్తం నక్షత్రము; దేవత; పక్ష 

ము nt fz ఆకాశమున విహరించునట్టి 

ఇగగబ్యన[3 [ఇం మిక్కిలి ఎత్తైన 
ఆకాశమునంటు చున్న 

గగాగ్గా, రం బిందె; కుండ; బుంగ 

TT, | ఇం మట్టికడవలేక కుండ 
ఇగ. 1 చిన్న బిందె 

ఇబ, ర్యా గచ్చు చేనిననేల; సున్నపు 

గచ్చు: గట్టి పదార్థమును మెత” 
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రా. 

పదార్థమందు చొప్పించి నప్పుడు 

కల్లుధ్వని 

Tami ళం గచ్చు చేయుట 

TTT Fo గచ్చు పని చేయువాడు 

ఇచ. ఇం గచ్చుచేయట 
7; వ్యా కం బాగుగా కూరుట; 

దొప్పించుట్క నిగించుట; (గుచ్చుట 

ఇఇ, [ఇం అస్పష్టముగానున్నః 

ఒత్తుగాావాయ బడియున్న [హాని 

గక, రం దుఃఖము; దెబ్బ, కష్టము; 

7a, |! ఐరావతము 

ఇనా ర్త 6 సంఖ్య; గజాసురుడు 

₹న్లా ర్వం గణమ్ము గజిముబ ద్ద; 

ఒక బాణ సిశేషము; తుపాకిమందు 

దట్టించెడి యినుపకమ్మి 
ఇ, చం సారాయముతో గాని లేక 

తరఠర్వాతగాని నంజు కొనెడి పదారము; 

ఫలహారము న 

Tx Fo 

TH 

TIT, ఇం (50 గర్జించుట 
ర, ₹f[ం ఏనుగులులాగెడి. ఒక 

పెద్దఫిర 0గి 

ఏనుగు మదజలము, 

TAT, Fo మావటివాయి; GEE) 

47, రాం ఏనుగును కట్టి వేయిగుంజి 

లేక మేవ 

రు 

ఇనా షరా కో ఏనుగుల కటి. 
ఇ₹్యాళగ్నలచ్ళే. 1 వేయుచోటు. 

TT, Fo కోపము, అసాధారణ విష 

యము, అన్యాయము; ఆపద; అత్యా 

చారము 

ఇఇ. గం మిక్కిలి కోపిష్టి 
గ. [గొం అద్భుత మైన; (ఇళ్ల; 
ఇఇ 

ఛన్యాష [జా అంకుశము; క్షా 
rar, 50 Ag 
TAT, గం అత్యాచారము చేయునట్టి; 

కోపించునటి; మిక్కిలి హింసించునటి 
ల | వ 

Tre: Fo ఏనుగుమదజ లము; ఇాఇ 

₹1న5 రం ఘంట, ఘంటారావము; 

TTT రాం భత్యాభక్యములు:ః ఆనం 

బడ (వలాపము 
అ 

TTT Fo పూలహారము; ఎరముల్లంగి 

ఆకు; దండక డియము, ఒక పట్టుబట్ట 

ఇల, ఇషం ఫారో స్కీ ఉర్లూభాషల 
యందు కృంగారరనాత్మ క మైనకవిత 

ఇల, కొం గజల్ కవితా రచయిత 

mT ₹గిం గజిల్ కవితారచన 

₹నాషళ్ళా కం మావటీడు; షా 
TTT, ఇ₹గిం ఎనుగులకట్టి వేయుచోటు 

TT, Fo నగారా(మోగించు క (రపు ల్ల 

mfx, ర్ం సింహము, శివుడు; ఒక 

వృక్షము 

Tr, ఇం ఆడఏనుగుః జ్లైగ్యాళ 
"గగ, కొం ముతక చేనేశకనస్త్రము 

ఇసక ర్తం పెద్దయేనుగు; ఐరావతము 

₹ళ్మాక్లై రం ఏనుగు లగుంప్క 

or 
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రా డగ గటగటమనెడిధ్వని 

TT, శ గం యింగివేయుట; 

కాజేయుట 

TE గ, గటగట మనెడిధ్వని; 

గా గాం గటగటమనుచో; ఎడ తెరిపి 

లేకుండా 

గ ఇం మెటి; సంభోగము; 
దగ్గరిసంబంధి ము 

ఇరు భగం ముడి సమూహము 
EI Fo మనికట్టు; ముడి; విత్తనము; 

చీలమండ; ఒకమిఠాయి 

ఇరా రం పెద్దమూట; బంగీ 

₹ళ్ళెర క్రిం పెద్దమూట; గడ్డిమూట; వన; 
క్టైల మాప 

₹ర్చల్? ఇం ముడి ఖ్యా 

ఇరగ రం ఇం నిర్మాణము; రచన; 
అంగ సౌష్టవము; దృఢత్వము 

TST, ఇం గం ముడివేయబడుట; 

కుట్టబడుట; అతుకులు వేయబడుట; 

బిగువుగా నుండుట; పెన చేసుకొనుట; 

దృఢముగానుండుట 

16 ఇషం దిరువుు పెద్దపొట్లము; 
గుడ్డమూట, 'మోప్ప; కట్ట: కూడ 

బెట్టేనధనము 

Tod» Jo షం Tor 
గ, ఇ నిర్మింపబడిన; రచింపబడిన; 

కూర్చుబడిన 

Tto-qy, రం పెండ్లిలో వేయ్ముబహ్మ 

ముడి 

afsar, కొం చిన్నమూట; గోనె; కీళ్ళు 

వాతము 

mfsaral, గం fo 
ముడి వేనికట్టుట 

ఇత [ొం దిగువెన; అనేక ముళ్ళు 

గల బలిష్టమైన 

ముడి వేయుట; 

Tala ॥ “మతి; కుతంత్రము 
న] ఇం ఏ౮ ౮ 
కః రం (ప్రాకారము కందకము; 

చిన్నతిప్పః గుంట 

గక], ఇం f%0 గడగడమనుట; 
నిమగ్నమగుట 

IFTET. Fo ఒకవిధ మెనహుక్కా. 

TFT? ₹0 fF (మేఘములు) 
గ ర్హించుట; షం గం గడగడమని 

ధ్వనిచెయుట; హుక్కా. (త్రాగుట 

Igiere Ho మేఘగ రన 

గడగడమనైడిధ్వని 

కక, రం చింపిగుడ్డ వ rg 

₹క్రళాన రం మావటీడ్షు; బల్లెము చేత బిటి 

మదప్పటీనుగు వెంటతిరుగు 

వాడు 

TEA, ₹ం fFo పూడ్చబడుట, నొప్పి 
పుట్టుట; (గుచ్చుకొనుట; దూరుట, 

గరుకుగానుండుట; నిర ముగానుండుటః; 

పాతుకుపో వుట; రాళ్లు మొ॥ పొదగ 

“బడుట 

ఇత్తగగ్గాం గాం గం యింగుట్క కొల్ల 
గొట్టుట; దుర్వినియోగ పరచుట 
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IgM: Jo తప్పుదారి; పెద్దగొయ్యి; 

పోరానితాపు 

గాక్లషక, ర్వొం రోగ్యపకో పము; తారు 

మారు; గం[దగోళము; గడబిడ; 

Tga5dIA1: Yo తారుమారు కల 

గూరగంప; అల్లరి 

T7171, ఇం [గం పొరపాటుసడుట; 
పాడగుట; గడివిడిగానుండుట 

ఇం [కొం గడిబిడిగేయుట్క 

agafear, గం గోలచేయువాడు; 

శారుమారుచేయు వాడు: అలరితో 

కూడిన, దొమ్మియైన 7 

ఇక్రళన్ ఇం గడబిడ; గందగోళము; 

తారుమారు; రోగ(పకో సము 

గగ కృం గొ(రెలకాపరి; 

TET, గ₹ౌం కం పూడ్చించుట 
Ted, రెం 'పెద్దగుంట; EU [గుంట 

ఇాశ్త్రశ్లం ఇగిం చిన్నగుంట; మురికినీటి 

TET: రం రాశి; (పోగు; కుప్ప 

గ, ఇం గం (గుచ్చుట; చొప్బిం 
చుట; పాతించుట; పూడ్చించుట 

ఇక, ఇం చక్రము; బోవిగిలక, 

వలయము; వృత్తము; అడ్డ గీత; 

నూలుచు వైడుపుడక 

7౫, రం కొ కెపుచెంబుు జాడిచెంబు 

ఇకక ఇం చిన్నకొ కెంపుచెంబు 
చిన్నజాడిచెంబు 

1 (జ్ఞ, గూనిగల ఇల, | ళం 

ఇళ్ళగ రం కొాక్కెపు చెంబు; డొడి 

చెంబు 

TET, జా వల యాకారముగనున్న 

refer, Fete గొల్లజ్రీ 

Tf షం గొల్తవాడుః nsf 

TET, గం కం గుచ్చుటవ చొప్పిం 

చుట 

గ, రం సీర్లిలనుకూర్చుండ 

బెట్టితి ప్పెడి-చిన్న బండి 

క్ట, కం కుస్పః దొంతర, గొయ్యి 

గక్లశక్ట గం గజివిజిగానున్నః కల 

ఇకక, ) గలుపుగానున్న 
mgr, fo సీచుడు; మిక్కిలిసిక్క 

gn, ర మైన 
గక రం పెద్దగుంట; పల్లము 

Tm: ఛం కల్చన; పుకారు, fa 

కల్పితమైన 

ఇడ, ర్భం కోట; కందకము 

77, ₹గ[ం నిర్యాణము: ఖ్యాగా 

ఇక, శం నిర్మాణము; ఆకృతి 

గ, కం fం రచించుట; నిర్మించుట! 

కల్పించుట; మరమ్మతుచేయుట; 

ప్కకారు లేవదీయుట 

mafia, | ర్తం దుర్గరక్షకుడు; రాజు 
TIT, ౧ 

147, గర్బం 

(పదేశము 

TET: ర్పం 'పెద్దగుంట; పల్లము 

దురరక్షకుడు- ఒక 
౧ శ్ 
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గక, శాగ నిర్మించుట; రచించుట; 

కంసాలికిచ్చుమజూరి 

గాం ర్హం రచయిత; చిన్నగుంట ; 

నిర్మించువాడు; సాగగొట్టివస్తువులు 

తయారు చేయువాడు 

ఇళ ఆగం చిన్నకోట; చిన్నగొయ్యి; 

కోటవంటి పెద్దభవనము 

ఇజ్టేగా? రం రచయిత; నిర్మాత; ఇర్గ 
చిన్నచారువు 

ఇా్రాళ్ళ్ గ్ఞాం దుర్గరక్షకుడుః రాజు 
Te, Fo సమూహామి ; (శేణీ; సము 

దాయముసంఖ్య; జాతి; సేవక జనము; 

తెగ; వర్గము నేనావిశేషము; శివుని 

నేవకసముదాయము; ఛ౦దస్సు 

నందలి గణములు 

లా, రం జ్యోతిష్కుడు: Af! 
RUCEE రోం (సపజాతం్యతరాజ్యిము; 

Republic 

TTT, [ొం (్ర్రజాతం(తవాది; (పైజా 
తం|త్రమెన 

7౫77, రం లెక్కుంంచుటః fT 

Tear To లెక్యించుటు లెక్క; 
ఆదరము; మదింపు; అంచగా 

TA: (గాం లెక్కిం పదగిన; పేరెన్నిక 

గాంచిన 

nuqfa, రెం శివుడు; విఘ్నేశ్వరుడు 

₹గ్యార్దాళ-గళళా, ఛం సభకు కావలసిన 
సట్యుల కవీసప్ప సంఖ్య; Quorim 

గాగ్గాళనాప Fo (పజాతం్యత్రరాజ్యము 

10 

ఇఇ రాగం వేశ్య: ఆడేనుగు 

ఇగ్యాగా 60 గణితశాస్రము; లెక్కలు; 

గజ లెక్కింపబడిన 
nfurar, ఇం సిద్దాంతి; గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు 

ఇంగా కాం లెక్కింపదగిన; గౌరవింప 

దగిన 

Torr. కొం గౌరవింపెదగిన 

₹గ గం చనిపోయిన; తెలినిన, గడచిన; 

అభించిస 

71, రం పిడిగలతోలుతొడిగిన ఒక 

ఆదటకల, గద; లావుపాటిక జ; 

ఆధికారదండము 

ఇాగిత్టైల, [ళా వారసులులేని (ఆనీ); 

mr 
గ, కొం స్పఖ్రహతప్పినః [ఇ 
Tat, Xo గత సంచికః (ఇం నికృష్ట 

774, ళం ొడ్డమైనః ఇషా 
ఇాగ[గొగా. కం రాకపోకలు, జననమరణ 

ములు; జ్ఞా వచ్చివెళ్ళిన; వచ్చుచూ 

పోవుచున్నట్టి 

Tam. [7 ఇతరులననుసరించి 

బోవువాడు 
[గా Fo పోక; (తోవ; నడక స్థితిః 

ఉపాయము; దశ; ఆధారము; చల 

నము; (ప్రవేశము; ము కి 

fn, గం చలనముగల; ఇగ 
raf గం ౫ రుగుకమము; స్టిక్? 

చేష్ట - 
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ఇ. గం చలనముగల; గాగ | 

TT Fo ఒకకాగితప్పుఆట్ట 

TATA, Yo దండుగ పడి స్ట బ్బు 

లెక్క, ETAT 
ల, రం మూలధనముః సొత్తు; సమూ 

హము 

TY గం గం పెనవేయుట, కలిపి 
కట్టుట; కల్పించిమాట్లాడుట 

ఇక, కొం రోగము, విషము; వస్తువు 

(కిందపడిన శబ్దము 

71, గం మెత్తని వదులైన 
ఇదు గ, డగ్గుత్తిక పడినవాట; 

అస్సుటవాక్కు.; ఆనంచించిన, స్కలకి 

తమైన 

TT Yo విష్రవము; తిరుగుబాటు; 

ఇళ[146 
గ. కం గొం పండుమొ॥ నవి 

పండనారంభించుట; న వ యౌ వనా 

రంభమున అవయవములు ఏక నించుట; 

కండ్లుపుసికట్టుఏ (జ్ఞా సగము 
పండిన 

I. ఛం 16 నుండి 25సం 

వరకుగల యౌ వన (ప్రాయమున 
వ్య క్రికికలుగు అనుభవరా పొత్యము 

ఇఇ రం మూర్భత్వముః శాక 
Teal, Fo గాడిద; వైద్యుడు; మూర్జుడు 

గ్ా ర్థాం బరువు మోయుగాడిద 

TT, ఇం గద ర్త ఫకీరు; (ఇ భిక్ష 

గాడు, నిర్ధనుడు 

ఇషాక్ ఇం విషెవృ క్తి, (జ్యా తుచ్చమైన 

ఇళ ₹f[0 భివెవృత్తి 

నక, ర్ం లా వెనదుప్పటి, పరుపు; 

పా డునిల్లవాడు 

ఇళ్షగళ్ళః ర్పం న త్తిగామాట్లాడుట; గ 
కం Tn 

ఇళ్ళు రం మెత్తనిచోట ఏదైనా వడిన 
శబ్బము; పొట్టలో బరువుగా నుండుట, 

(గా మూర్జుడు 

TET, (జ్ఞా సగము పండిన; ర్తాం లావు 

పాటి పరుపు 

77, ఇం లావుపాటి మెత్తలేకపరప్పు; 

బరువు మోయుగాడిద 

TIT జా మిక్కిలిగొప్ప (నగరము); 

దేశ_దోహి; కృతఘ్నుడు 

mrt గిం కృతఘ్నత; దేశదో 

హాము 

గళం, ఇం సింహాననము; చిన్నవరుప్పః 

మెత్త; సోఫాాగంత్య దుర్భాసనము; 
బొంత, గోప్ప అధికార పదవి, రాజీ 

వంశము 

ఇట్ట గళ fa సింహాసన మెక్కినః 

ఇగ, ) వట్టాలిషిక్తడై న 
maar to సింహాసన మెక్కుట 

ల, కొం వచనము; [ఇ చెప్పదగిన ది. 

ఇక రం వివ్లవము; నైనిక విప్లవ ముః 
దోపిడి 

ఇళ్ళు ర్పొం గాడిద; [ఇం మూర్చుడు 

TAI, రేం మూర్భత్వ ము; ఇళగ! 
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TT, 

ఇళ్ల ఆగం ఆడిగాడిద 
TTT To f10 లెక్కపెట్టుటు లక్ష్య 

పెట్టుట శ్యాం. లెక్కించుట; లెక్క; 

ఆదరము 

| గానా, ఖం fro (వతిధ్వనించుట 

TT Go లాభము; (పాన్ సి 

ఇషా ఇిం వేశ్య, ఆడేనుగు 
ఇవే, fm ధనవంతుడు; సంతుష్తుడు; 

ఇ క కమలం 

ఇగ[గ రం దిందిపోటుదొంగ, శత్రువు; 
దురా(కమణదాకుడు 

ఇల భం దోపిడీసొత్తు; తేర 
గావచ్చినసొత్తు, గొప్ప విషయము; 

శుభవార్త 

7» ర్భెం చెరుకు; ళా 
ఛం బడాయి; పుకారు;ః 

కపోలకల్పన; ఉబుసుపోక కబుర్లు 

కారాషగాగ? ఇం (గా ఆదబద్దమాడుటః 

త్వరగా మింగి వేయుట 

గడబిడ; లోకాభిరామాయణము 

ఇగగా ఇం f%0 గప్పాలుసలుకుట 
₹గషానా, ణా కోతలరాయుడు, ఇర 

ఇాాన్లోం ఇం బిడాయికొట్టుటు కోతలు 
కోయుట [పురాణము 

afqar, " 
fuer, | (ఇం కోతలరాయుడు; ఇగ 
TIE, 

TET, రెం బడాయి, పుకారు; TT 

rqfear. రం కోతలరాయుడు; ఇగ! 

ean, ఇం పిచ్చాపాటిః పనికి 
మాలిన కబుర్లు 

ఇం గౌొం కోతలరాయుడు; faz 
cr, రం లాభము; పెద్దముద్ద 

ఇయ. [గం దట్టమైన నేతగల. (వస్త్రము) 
₹ర్గాల్సా రం నిశ్చేష్టత; మరపు 

THI, శాం పొరపాటు; అజ్యాగ త్త 

IT, (ఇం దయగ లవాడు; CEE 

IEA {క్యా మిక్కిలిని శ్చేష్లుడెన; మిక్కిలి 

“అజాగ త్రగల 

ఇ రం మరచుట; నమ్మక(దోహము 

చేసి పరుల సొమ్ము దుర్వినియోగసర 
చుట; Misappropriation 

Tale, fa మూద్ధడు; ల 

Tax. [గం ఖం! Tat 
ఇళ, రం పెం ర్తికుమారుడు; fz 

నవయువకుడు; అమాయకుడు 

nt, గం గర్విష్టి; ధనవంతుడు, 

మూర్గప్పుపట్టుదలగ లవాడు 

ఇ రం అగ్నిపూజికుడు ఇ? 
THE, (ణా గంభీరమెన; లోతైన 

77, నగి అందుబాటు; (ప్రవేశము? 

నిర్వాసము; ర్వ పోక (తోవ; 
నిరక్ష్యము* [ప్రయాణము 
యం » ' 

గా రం దుఃఖము; చింత; ఈర్ష్య, 

మనసాపము 

TMT, గం దుఃఖ్యసదమైన 
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భషాళ్టన్థాకి (ఇం దుఃఖపూరితమైన 

ఇక్క రం సంగీతశాస్ర్రమందలి గమ 

కము శక సువాసన; (ప్రతిధ్వని; 

మద్దెలధ్వస్ గక బోధించున ట్ర్; 

సూచించునట్టి 

ఇన్షకాగ[, ఇం ఆం వాసనవచ్చుట; 

ధ్వనించుట 

ఇగ, కొం దుఃఖముల నోర్చుకొను 
వాడు; చాధిలుడు 

TAT, (ఇషా ఓర్పుగల: fr 

ఇగ, భం ఓర్చు: te? 
ఇల, గా ఓర్చగలః ఇరా 

TIT, భాం ఓర్పు సానుభూతి 

భాగాన. [₹్య దుఃఖితుడు; దీనుడు, 

fax 

ఇషాగగ I డీనత్వ ము; ఉత్సాహము 
లేమి 

Tart, ఈగ సానుభూతి; grea 

THIET, To అంగవస్త్రము 

ఇాగాన్లుత్యా [ఇం దుఃలికుడైన; fen 

ఇళాఖా[?, {ఇం దీనుతు, దుఃఖితుడు 

ఇాగణ రం (జయాణముః సంభోగము: 

దండయాత్ర 

THA, Fo చలానా [మైన 

TAH, fz దుఃఖితుడు, దుఃఖ పూరిత 

ఇషాగ్గాళు భం దుఃఖపూరితము 

దుఃఖము నొందుట 

ఇళ్ళ రం 

ననచానానామున్వాన్పు. 

గక, రం పూలతొట్టి; కుంపటి 

TAT, ఇం [ఇం పో గొట్టుకొనుట; 

Tarar 
7217, కాం (గామీణుడు; అనాగరికుడు; 

మూర్దుడు ' 

TAT, రం ఆధిక్యము; గుంపు 

ఇగ, ఇం మృత్యువు, మృత్యుళోకము 

rrr: స పొదగిన, చేరవలసిన? పొంద 

దగిన 

పెద్దయేనుగు; హిందీదోహో 

విశేషము; ఐరావతము _ 

ల, రం ఇల్లు; పుత్రుడు; (ప్రాజము, 

ఏనుగు; ధనము, ఆకాశము 

TT, భం గళ్ళ దారి 

Terr, స గొం నికృష్టమైన; చెడ్డ; 
mardi, దుర్గతినొందిన 

ఇ₹ళాషాలా రం గయతోని (బ్రాహ్మణ 

పురోహితుడు 

గ కం విషమ; రోగము; 

ఒక పత్యయము ఇ7ం 

గొంతు; 

ఒకవేళ, 

మాయు 

Tm, గం 
మైన 

గ్ర, కొం మునిగిన; రం మునుకి; 
మునుకవేయుటకుసరిపో వునీరు 

7!» శం వరద; లంగోటి 

TI: Go కోటబురుజుూ; ఉరితీయుబల్ల 

TT, ఇం అయినప్పటికి? ఇాf 

మునిగిన నషమెన; తన్యయ 
(he 
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7, ఛం సింహగర్జన; మేళుగర్హన: 

గంభఖిరధ్వని 

TI శాగ్గం ఆవశ్యకత; 

- స్వార్థము ఉద్దిశ్యము 

TA, ఖం EA గర్జించుటః చిట్లుట; 

గద్దించిమాట్లాడుట; (కా గర్జించు 

నటి 
య 

ఇ₹చ్చా్యజ గాం కం TH 

TH, గం. స్వార్థము; కోరిక, 
పనిపడుట 

Ti, 717 ' కోరికగలవాడు; పని 

ఇళ్ళూ. గ పడినవాడు స్వార్ధవరుడు 

కోరిక; 

గా రం విషము; ఒక పట్టువస్త్రము; 

ల్ : వ "పెటువాడు; శం గుమ్ముః fఇ విషము పెట్టువాడు 

అనారోగ్యకర మైన 

గళషగా ఆగం మెడ; గొంతు 
nef, జం మెడపట్టిబయటికి 

నెట్టుట 

గ శం చొక్క్యామెడ; గుల్ల 

పుగాను, కంటె; మెడ పట్టినెట్టుట 

Ta. కం దుమ్ము; బ్గా 

Tf, గం పిరికివాడు: భగ 
ఇకా భం సరిభమణ ము; 

(భమణము; ఆపద; పరివర్తనము; 

దురదృష్టము 

T₹4 రం గర్వము; ఏనుగుమదజిలము 

TT. రం పడమరదిక్కు; గార 

గార్ ఇం గర్వము; ఇళ 
గ, గాం గర్విష్లి ఇక! 

TIT, 
TAIT, 

IKEIcIE గూ గర్విష్టి; ఇళ 

ఇగ కం గర్వము గర్భము 

ఇబ కొం వేడిగానున్న; కుపిశుడె న; 

(పచండమైన; కోపిష్టి తీక్టము 

THIET Jo ఉన్నిగుడ్డ, కటుస్యభా 

వముగల 

గ fr. గొం మిక్కింలికో విష్టి 

ఇక, ఇం వేడిమి; గాణ? 
ఇ, [ఇం వెచ్చ వెచ్చని 

mr, ఇం ఉదెక ము; 
వాగ్యుద్దము 

TTI, Mo కం వేడెక్కుట; 

కోపపడుట్య ను తెక్కుట శం గాం 

వేడిచేయుట 

ఇగ, ఇషం వేడి; ఆవేశము; కోసము; 

నెగ; (గీష్యబుతువుః గర్వము; 

ఉత్పాహము 

TT కం సందేహము; భయము షరతు 

Ya [70 గర్వించుట 

గాణ ర్భం విషము, పామునిషము 

TN గం బరువుగానున్న; గౌరవ 

నీయుడైన, రం గొంతు 

గారే .గొం దిరువెన, ఎక్కుపధరగల; 

కఠినమైన; ఆ[పియము 

nim, fo గౌరవనీయుడెన 

ఇ, కొం సపవుల మెడపలుపు 

TET, భగం చొవిగిలక; రాపిడివలన 

కలిగినగీత 
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ఇ, ఇం ధరలు పెరుగుట 
[గల ఆజీర్హ ము; భారము 

గ, కొం గర్వముగల; ఆఅదిరిపాటు 
T+ రం పుక్కిలించుట 

గ. భం గొప్పతనము; గర్వము; 

భారము; అషైశ్వ ర్యము లతోనొకటి 

fim To [గం తిట్టుట 

far గం సోమరి; మొండికి 
fT. 1 వేయనట్టి (పపవు) 

గద, (ఇం మిక్కి-లిభారమైన; అన్నిటి 
లేక ఆందటబికంటె గొప్ప లేక పెద్ద 

ఇ ఇం పచ్చికొబ్బరి 
గాలా గం నిమగ్నమైన; మునిగిన 

ఇచ, జ్యా దర్శిదుడుః దీనుడు; వీద 

7, గం ఇల్లువాకిలివదిలి 
పెట్టి పరదేశమున ఉండువాడు 

వాచీ ఇగ, ఇం వీదవానిగుడి వె 
(వినయపూర్వకముగా తనయింటిని 
గురించివాడుపదము) 

ఇచా, కొం వేళ్యపుతుడు 

త | (క్యా దీన వత్సలుడు 

మ) ఇం దీనవత్సలత 

Ta. రం చొక్కా మెడపట్టీ; కాలరు 

Tia, గం (కాం పీదలవలె; డీనతా 

పూర్వకముగా గ్రాం వీదలవంటి 

ఇ, ఇం. దార్నిద్యముః దేనత; 
నమత 

| ఇగ, 
3 TT, 

గ, గం మిక్కిలి గొప్పమైన 
చ, fq బరువుగల; గంభీర మైన; 

శాంతమెన 

Tar “గాం దిరువుగల; గౌరవనీయ 

మైన 

గాక శాగ్గిం భారము; గొవృతనము 

TAT? ఖం చా బరువుగానుండుట 

గళ, రెం గరుత్మంతుడు; సఠ్షీ 

₹ఇ, [7 బరువైన; గొప్ప 

శ, రం గర్వము; ఇాక్ర 
ఇరగ శం అహంభావము 

మదము [ముగల 

శశ. గాం మదమెక్కిన, ఆహంభావ 

met, fa అహంభావముగల; ళఇాగక్ర 

ఇఇ, ర చొ కౌ్యామెడ పట్టీ; కాలరు 

mar, ఇం fro ముట్టడి ౦చుట; 

అడ్డగించుట 

Tr, త్తం వలయాకారము; ముట్టడి, 

(కా గుండముగానున్న , మలుష్పలు , 

గల; తిరుగుడుగల 

ఇక రం గుంపు; సమూహము 

7, గా మునిగిన; నిమగ్నమైన 

ఇ, ఇం మునుక; వరద; నిమగ్నము 

Tf, ర్హొం గర్జన గం ఖీరథ్వ స్; 

యుద్దము; బెదరింపు; కోపము 

| ఇగ ఇం మేఘగర్జన్య మదప్పు 

చేనుగు; జ్ఞా గర్జించిన 

రం గుంట, పల్లము: = గోరిః 

రంధ్రము 
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గళ్ళ, ళం దుమ్ము; బూడిద; fa 

అరదువాదు తిరుగువాడు 

Ta, / గా త్వరగామురికి కానిది; 

గగ శ్రా రాం కొట్లతుడుచుకొనుకొబ్బరి 
పీచుపట్టా 

na కం రం గాలిదుమారమ 

ఇక, రం ఆల్బుఖారాపండు 

fn ఆం (భమణమ్వు పరిభమ. 
ణము; పరినరనమ్ము ఆపద; 

చుక దృష్టము 

ఇ రం గర్భాశయము; కడుపులోని 
పిండము 

TAH. రం పువ్వులలోని సన్ననికాడ 

గరా, గాం ఒకె కావ్యదోవము; నించిన; 

'ఇమిడియున్న 

THE, గా దాల్యమి తుడు; దయాళుపు 

₹ష[గాగ్గా, అహంకారి; ఇళళి [77౩ 
గగన గ ఇం అహంకారము, 
maT, ఇం ధరల పెరుగుదల; 

అధికధరలు 

₹ళ([న్లాన్లా గం 
కటుస్వభావముగ ల 

nifaanf, ఆగం ముక్కోపమ్యు 
చిటచిటలాడుట 

మిక్కిలికో పముగల 

ఇ, f7ం అహంకారము; మదము: 
3 

ఒకసంచారీభావయు 

17127, 70 గం గర్వావడుట 

Mf, f7ం గర్విష్టి; ఇగ 
maar, ఇం గర్వించినది 

mf, a 
గ రింంచసివాడు; ; Tf, (గం న్ శ్ర? 

Tr, ర్తెం నిందించుట; తిరన్క 

Terr, ఇం  రించుట 

గగ, [కొం నిందింప దగిన; (గా 
TT, శం నింద; కంగా! 

fez, [జా నిందిం పబడిన; దూషితము 

Te, గా సిందింపదగిన 

77, Fo కంఠము; గొంతు 

ఇల, రాం గంగడోలుః ఇఇ 
డల కం గోరుచుట్టు; కుకుప్పు 

mri, రం అల్లరి, గం ద గోళము - 

TTT, ఇం [ొం మిక్కిలి సంతోష 
ములో ఎక్కువ గా మాటాడుట; గతో 9 

దిగరగామాటాడుట 
f\ (aa) 

TEE, To మెడచుట్టు గడ్డలులే బడు 

వ్యాధివి శేషము 

యినవాదులేక ఆతని ఆనీ 
అణాల 

ఇగ), [గం పొరపాటు; తప్పు; 

ఆబదము 
ఛి 

TAT, రం తప్బొప్పులపట్టిక; 

fer 
7అగాకగ?. ఇం అపార్థము చేసు 

కొనుట; తప్వ్పుగాాగహించుట 
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ఇళ్గగగ కృంనూలు; గట్ట 

Toe, {go మేక చన్నులు 

Tad, ఇం పొరపాటు; అపద్ధి; తప్పు 

7771, ౪0 గం కరగుటః కుళ్ళుట; 

జీర్ణమగుట; పనికిరాకపో వుట 

Tm, భం మెడ కు వేయు ఉడి; 

గళబద్దము 

గణ ఇం కలకలమ్ము కొలత 

ara, ఇజ్ల[0 కంఠాలింగనము 

శల రం అధిక్యము; విజయ్యపావ్ని; 
గలభా 

THT, రెం బుగ్గమీసమ.లు 

TET, ఆగం కొండనాలుక 

ఇాత్యాఖ్య, ఇం చెంపకాకలరోగము 

₹ళగొగ్ప రెం మేక మెడలోనిచన్ను 

‘re. భం మెడలోచన్నులుగల 

మేక 

7, రం కంఠము కంఠధ్వని; గొంతు; 

చొక్కా మొ! వాటి మెడపట్టీ 

ఇ₹ళశ్సా ఇం కరగునట్టి 

TT, ఇం [గ్య ఖర్చు పెట్టించుట, 

క0గించుట 

ఇసక, [ఇం కరిగిన: నళించిన; జీర్ణమైన; 

పరిపక్వ మైన 

బfeadqaT,. చాగిం మధ్యవయస్కు 

రాలు 

Taq Fo చిన్న యిరుకుసందు 
nfeard, శ ఎ ణం 

ఇ, ళ్లోం rae 

ఇళ రం 9 గ ల్ల; 

ఇరగ రెం రత్నక౦బళ ము; తివాసీ 

ఇవ రం మురికి; పెంట; {కా మురి 

కిగానున్నః (పగాఢమైన; దట్టమైన 

ఫర, కం గలీబు, మడతదుప్పటి; ఒర 

1%, f7ం మధురముగావాడువాడు 

THTAT, Fo కోతులనోటిలోనిసంచి 

ఇఇ డం బడాయి; చిన్నకథ 

Ti To గోల; సశువులమంద 

ధాన్యము 

TeaT, రం ధాన్యము: దినవారీ అమ్మక 

పురాబడి; కోసిన లేక రాలిన మామిడి 

పండ రాశీ 

ల శో 

Tm: గం రాన్యముఅమ్మువాడు 
క “వళుాంముః: పను 

14, ళం అదను, ఉద్దశ్యము; పిన్ను 

గడ; సమయము 

ఇభ షా 1 గం అదనుచూచి, మెల్లగ 

ఇగ, రెం (పస్టానము; మొదటిసారిగా 

వధువును కాషురమునకు పంపుట 

TATAIT; fo వివాహ మెన పిదవ 

వధువును అత వారింటికి “పంపుట 

Tid, io గవర్నర్ వడది గవర్నర్ 

పదవికాలముః [జా గివర్నర్ యొక్క 

Tia, క్రిటిక్. 
mau 

TAT, } శం 
గ, గం నచ్చనః జీర్ణమగునట్టి 

o ey 
TTT, రం కటిక వాడు ళం వాడపల 

యునని కోరిక 
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ఇచా కం సాక? గాభ 
గల, ఇం సాక్ష్యము: భఖ 
ఇగ కెళ్ళి కం గశ్యతసాకీ 
TT, భం. వెదకుట; పరిశోధన 

CEE 
ఇష గ వెదకబడిన; పరిళోధింప 

బడి 

ఇ, రం పరిశోధకుడు; వెదకువాడు 

ఇక షం గాయకుడు; ఇళళి? 
727. ఇం (్రామసంబంధ మైన 

గరా ర్పొం ఆవులమంద; అల్లైత్రాడు; 

పచ్చికబీడు; ఆవుపేడ; పంచితము; 

పాలు; పెరుగు; నెయ్యిఅనెడి 

అయిదు పదారములు (పంచగవ్య 
ఢా 

ములు) (జా ఆవులకుహిత మైనది; 

ఆవునుండి లభించిన లేక ఉత్పన్నమైన 

aT, ఛం ఆవులమంద; ఆల్రెత్రాడు 

TT, To మూర్భ పోవుట; fz మూర్చ 

పోయిన 

గ, ఇం ఇం పర్యటన; గస్తీ 

ఇగ? ఇం సర్క్యులర్; (జ్ఞా అనేకుల 

వద్దకుపో వునట్టి; గస్నీతిరుగువాడు 

nafagt: ఛం అనేకులకు చూపవల 

నిన [పకటన ప్యతములేక నోటీసు; 

సర్కులర్ 

nde గం దట్టమైన నేతగల; చిక్కు 

కొనిన 

గ], కం కదిళము, ముద్ద; ఇ 
TE ళం కతి మొ॥ వానీ-పిడి 

Tegal: ఇం గం తీవ వాంఛకలిగి 

యుండుట 

TT 170 లోతైన; 

మిక్కిలి చురుకైన 

TT కా ఆనందంతోనుప్పాం 

హములతో; వైభవముగా 

భార మైన; 

ఆనందోత్సా 

TET, గం పట్టరాని సంతోషముగల 

Tarn, ఖం (ళా మిక్కిలి సంతోష 

పడుట 

TEE fF fo వెభవముగా, అనందా 

గక: ఫం లోతు గుహ; అడవి, 

అఆభూషము; తాకట్టు: దుఃఖము; 

(గ్రహణము; ళం మొండిపట్టుదల; 

చేతిపటు 
ళు 

శ్చ, ర్పం ఆభూషణము; తాకట్టు; శా 

గం పట్టు కొనుట; 
చేసుకొనుట; లోతుపాతులు తెలుసు 

కొనుట 

చేతిపటు; పప ఇళ్ల, ళం చెతివట్టు; మూర్థపు పట్టుద ల 

శశ గళ్ళ కర్ 
TET, TA దుర్గమ మైన; శోక విహ్వూ 

లుడు; ధ్యానమగ్నుడు 

TTI ఇం (ఇం కలవర పడుట; 

ఇషక[గ1 

ఇజం ఛం ఆలస్యము; (జ్ఞా దట్టమైన, 

దురమమెన; కి షమెన; కలవరపర 
టే జ MO 

చునట్టి 

అవగాహన 
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mm, గం లోతైన; గంభీరమైన; 
దబ్దమెన, చిక్కనైన; కఠినమైన; 
గూఢమైన, మిక్కిలి అధికమైన; 
భార మైన 

nat lo 
TET, To 
ఇక: కం ఆలస్యము చేయుట; వాయిదా 

వేయుట; గా క్లిష్టమైన; కలవరపర 
చునట్టి; దుర్గమమైన; దట్టమైన 

ఇగ్షిషాం రెం పట్యాంరు; శోజ్ఞశ! 

ఇష గర్భం ఉయ్యెలః క్లారా 

ఇ: గొం ఆహంకారముగల; ఇళళి 

గిగా, f పిచ్చివాడు; మూర్దుడు 
గా [గ మూర్జప్ప వట్టుద లగల; 

అహంకారముగల; పిచ్చివాడు 

7౬౫, రం అడవి; గుహ; పొదరిల్లు; 

దాగెడుచోడు; డంబము, గంభీర 

విషయము; గుంట; కపటము గ్రా 

లోతైన; దట్టమైన, దుర్గమమైన; 

గూఢ మైన 

mir ర్తం రాశిః కుప్ప 

rT. ₹ గం కుప్పగాపోయుట 
iar, రం గంజాయి 

ఇద, ళం ముడి; మూట; కణుప్పు; 

ఈర్ష్య; విరోధము, సంది 

(లోడు గాంభీర్యము 

ఇవషాల్, రం జేదబుదొంగ; 

fm: (1 మోసగాడు 
గ, గం చిక్కుగానున్నః 

ఆనేక్రముడులుగల 

ఇంగా Ho క్యాబేజి; కోసుగడ్డ 

గ ఇం ముడి లేక, ':క ణుపు 
కల్లియున్న 

Ther. To f7ం నిశ్చయిం చుట; 
ముడివేయుట; అణదుటః కలుపుట; 

చెప్పులుకుటుట. బిగించుట్క, కటుట, 
చి 3 ది 5 

చేజిక్కించుకొనుట 

ifs. ఇం ఇం Tio 

గ భం ఆభూషణ వి శేషము 

గనుపులుగ లముక్క. 

గక ఇగ్గిం ముడ్డి; ఇ 
ier, రం చెరుకు; చెరుకుముక్కు 

aig, fఇ్య పిరికి; నీచుడు; ఒకతిట్లు 

గల ఇం గం కూర్చుటః పూలు 

మొ॥ నవి (గుచ్చుట; ముడివేయుట 
ఇ, Fo మ హో త్ర గాం ధి 

(2-10.1869 నుండి 80_1_1948 
వరకు ఒక పచ్చని పురుగు; ఇం 
గుజరాత్లోని వెళ్యజాతి 

aif, ర్తెం లో తు; గాంభీర్యము; 

చిత "నెర్యము 
వై 

ఇఇ, రం (గ్రామము; ఇఇ 
₹1ళ్చా రం విరోధము; ఆడ్డంకు; ముడి; 

ఫర్యవేక్షణ: రహస్యము _ బాణపు 
ములికి; ఉచ్చు, అధికారము 

| miga. To ఈం విగించుట; వళపరచు 

కొనుట; అడగించుట; (గుచ్చుట 
ఇ 

ఇ, ఇం బాణపుములికి; కతి మొన; 
ముడి; కవటము, మననునొప్పించు 
మాట 
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ig, రాం చందాదారు, థాతాదారు; 

కక్షిదారు; గుణజ్ఞుడు; ఆ కళింపుచేను 

కొనువాడు 

₹177₹, రాం కుండ బిండి, ఇ గ్రా 
azar, అరచేత చె కుంఠము 

చూప్పట 

mart, ఇం మట్టి. 4; చిన్న వింది 

₹/ఈ% ళం తోట; గంత 

mT, Fo గర్జన; పిడుగు; మెరుప్పు; 

రా నురుగు 

ఇగ ఇం ళ్ళ గర్హించుట; ఆనందా 

తిరేకమున వీగరగా మాటాముట 
౧ op 

7777, ర్లం ఎజి ములింగి: ౧౬౭౧౫౦౪ 
న (=) a న 

గౌన్న్గాళష్లానగ నాగం తుచ్చవస్తువు 

TIT Fo శ్రీలు ముఖమునకు రాసుకొను 

సువాసనగల పొడరు 

₹3శౌగొగ Fo మేళము; మేళగాళ్ళ 

బృందము 

భ్లో/శ్లోగ రం ధర్మ యోధుడు; శూరుడు 

ఇక, శాం గుంట; పాతర; వాలము 

గటు 
౬ 

₹T3౫T, ఇం [కొం పూడ్చి పెట్టుట; పాతర 

వేయుట, దాచుట; నాటుట 

TIE, To గొట్టె; 7g 

ఇల, రం మేఘము; ఇ7ఇభా 
ఇక Yo గుంట; 

గానుగ (కిందిగుంట 

₹క౧ ఇం ఏంది; రైలుబండి 

₹/శ్రళ్యాగా ఇం బండీవాడు 

నౌ 

ఎడబంచి; నూనె 
య 

Ig. fo అవగాహనచేసుకొనిన; అత్య 

ధికిము; కఠిన మై న; 

లో తై న దట్టమైన; త్మీవమెన; 

దురమమెన; మిక్కిలి బలివమెన 
a) (an (Wy పా 

ఇళ్ళ, రం మగ్గము; ఇబ్బంది 

గగ To ముతక బట్ట, మదప్ప 'పేనుగు 

గజ చిక గ్రాని? దట్టమైన; ముతకగా 

నున్న; కఠిన మెన; లోతెన; గట్రియెన 

లా రా చిక్కని గ్రాన్; 

fro గం కం IF 
TT, fo [ళం గద్దగాః బిగువుగా; 

బలపంతముగా- బాగుగా; మిక్కిలి 
3 

కష్టముగా 

TTT, Go శరీరము; arf 

7. రం పాటపాడువాడు ఇక? 

1, ఇం కీర్మి; గాథ eo సోత్రము; 

గానము 

₹1ళకా ర్భం పాటగాడు; ఇగ 
ఇళగగ ఇం fF అల్లుట; అతుకుట; 

దారముతో కూర్చుట; మెదవి 

కలుపుట; మోటుగా కుట్టుట 

అస సగ సరు. 5 SEN, fiat: wo పద్యము; పాట, శకము 

కథ; ఛండస్సు 

గ, ఇం ముడ్డి; గల 
ఇ]కాకా గం నకం పొస్తేలు; మొండి 

యెద్దు; (ణా విరికి 

TIX, Fo నక్కా; మొందెయెద్దు; (గా 
పిరికి; సోమరి 

ఇక, రం గబ్బిలము; ఇష] 
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కల్గ ర్జాం పాటక; ధ్వని; 

సోత్రము, గీతము 

TAT, Jo పాట; శా గూ పాచుటః 

వర్షించుట, సోత్రము చేయుట 

arf, గా నిర్ణ 
(గత గల; ఏమరీన 

TT, Fo చూడి; చిగురు; మొవ్వాకు; 

గమనము 

త్యముగల, అజా 

TT: రం చిగురుటాకు; మొవ్వా కు; 

చిగురు 

mA | [౯0 శగిం చూడియైన 
నశ, 3 (పశువు 

చ రం (గ్రామము; అడుగు; అంగ 

ఇల, భోం ఆవుని ఇం పాటవ; గ్యా 

కల్లక పట మెరుగని; సాధు వెన 

ఇళ్ళ రం పాటగాడు శక 

Man, రం గోశాల; Tre 

శల, ఇం అంతము; హద్దు; ఉద్దే 

శ్యము; కోరిక 

ఇఇ ర పాటు పాట పాడువాడు 

శ, శం పాటపాడు నది 

లల, షం అదృశ్యమైన; లోవించిన ; 
దాగిన; 

Tu, fశ కాడ తెలియని; 

TIT 

IT, గం జ్యా వరోక్షముగా 
గ, రాగం గాయకురాలు 
TTT, కం గుంట; గుహ 

17, ఇం తిట్టు; కా చేయువాడు; తగిన 
వాడు 

భంగ భం దోపిడి; నాశముః ధ్వంసము; 

fa నష్టమైన; ధ్వంస పస 

గ, గం దొపీడిచేయువాడు 

ధ్వంసము చేయువాడు 

Tm ఇం. సెనిగగళము; వహలళా 
రక్షకుడు 

Tr ఇం ఈం నిండుటః సారము 

తీయుట; త్యజించుట; అరగదీయుట; 

నవ ష్టపరచుట 

TITT do అడుసు, గచ్చు 

7 ఇం తిట్టు: గాళ్ 
₹ఇళ, రం విషమం[తము, గరుడాస్త్రము; 

బింగారము; గరుడ పచ్చ; [కం గరుడు 

నిది; గరుడ సంబంధ మైన; గోరుడాకౌ 

రముగల 

77, రం గాడిద; [క్యా గాడిదప 

సంబంధించిన 

717 ర్హం చెక్కిల్స్ వదరుట; బుగ్గ 
ఇ?ళగళా ౯0 బాతాఖాని; లోక్షాళిరామా 

యణము 

TT Fo ఏకు; వాగుడు; బడాయి 

గల రం ఓళ ఉర్దూ (_పనీద్దకవి; 

జ్ఞా విజేత; శక్తిశాలి; (ప్రబలము 

ఇషా గం గం దిహుశాః కాగా 
7, ఇం దుర్భాష; తిట్లు; ఇ 

ఇళ్ళని ) fe వ్ వాట్లు; జగ 

Tf, 1 డము; తిట్లు? నింద; 
బూతులు [తివాని 

భగ ఇ చిన్నరత్నకంబళ€ లేక 
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ఇర, రొం రత్నకంబళి; జంపభానా 

TI. ఇం వదిరుబోతు 

[7 భం ఆవు; రం ఎద్దు; వృషభరాశి 

mag. ఇగిం గోవధ గల 
₹[4₹14 Fo బందెలదొడ్డి; చచ్చిన 

పళువులతోలు వలుచుచోటు 

[ఇర fro అదృశ్య మెన; ధ్వంస 

మైన; ఆపహరింపబడిన 

ఇల సర్పం దగా; మోసము; 
ఇగ, ఫ్ర తంర్యతము, (జాం మోస 

TTI (జా మిక్కిలి బలశాలి, బల 

వంతముచేయువాడు 

Tax భం బలవంతము; ముష్టి 

యుద్దము; బలము 

af: కొం. పెద్దదిండు, ఆనుడు 
దిండు 

₹ఇళ) [ఇం మూర్చుడు; మందమతి 

Tragr. fo ఆవుతోక పాటుగా 

EEL నున్న, ఏటవాలుగా నున్న 

Tada, 

ఇఇ కొం పాటపాదుట్క భం పాట 

పాడు విధము 

₹1ఇాళ గ Ie lea పాలుపితుకుపాత 

TI Fo ఆపద; దుఃఖము 

క రం చేతి పట్టు; మొసలి; చందాదారు, 

అవగాహనము; లోతు ఇం చోటు; 

సమయము; వంతు (జ్ఞ లోతుపాతులు 

| 

తెలినికొనువాడు; మునుకవేయువాడు 

fro fo ఎప్పుడైనా 

Trg: గాం చండాదొరు; ఖాతాదారు, 

ఆకళింపుచేసుకొను వాడు; కోక్షీదారు, 

గుణజ్ఞుడు 

గక, శగిం గుణ (గ్రహణము 
mgm గం [గం అొప్పుడప్పుడువ 

ఇ mA! 
గ[క్ఞగ గం మునుక్య స్నానము; లోతు 

కనుగొనుట: వడపోత 

Trg To జాం స్నానము చేయుట; 

లోతుకనుగొనుట; దాటుట; చిలుకుట 

Tig, ఇం కథ: గాథ; నృత్తాంతము 

గక భాం f ఎప్పుడైనా; అప్పుడ 
ప్పుడు 

TET, | [ఇ అప్పుడప్పుడు 
meame xd wd 

₹|్జై-గాస్టై గం fq అప్పుడప్పుడు 
నెలకొకసారి 

గా ఇం గం నలుపదిడుట; 
మడత పెట్ట బడుట; చితుక గా ట్ర 

బడుట 

fre, ఇషం చుట్టుకుదురు; భొళ్ళళ్షి 
గ్రా ఇం మెడ; గొంతు: గా? 

frafuz, | fఇం జిలుగుగానున్న; 
frrfrqt, 1 అల్లి బిల్లి గా నున్న; అస్ప 

ప్రముగానున | 

గర్గ ఇం ముతక లహము; ఇ₹ళ్ళి 
ఆహారము 



Tg 281 
Tet 

47. రిం సాకీ? ఇభ 
కాళ్ల ఆగం సాక్ష్యము; శ్లాజ్లా 
గక కలి కొం (శ్యక్షసాక్ష 
TT, ఇం వెదకుట; పరిశోధన 

CUE] 
fm. క్యా వెదకబడిన; పరిళోధింప 

బడీన 

TY, కం పరిశోధకుడు; వెదకువాడు 

ఇష, [గం గాయకుడు; ఇ] షఇ[ఇ 
ag గాం (గ్రామసంబంధ మైన 

గజా రం ఆవులమంద; అ ల్లెత్రాడు; 
పచ్చికబీడు; ఆవుపేడ; పంచితము; 
పాలు; పెరుగు; నెయ్యిఅనెడి 

అయిదు పదార్ధములు (పంచగవ్య 
ములు) గ్య అవులకుహిత మైనది; 

ఆవునుండి లభించిన లేక ఉత్స్పన్నమెన 
77, ఇం ఆవుఇమంద; ఆల్లై త్రాడు 
Ty, ర్తం మూర్శ పోవుట; (జా మూర్చ 

పోయిన 

చ, రం ఇషం పర్యటన; గస్తీ 
ఇర ఇం సర్క్యులర్; జ్ఞా అనేకుల 

వద్దకుపో వునట్టి; గస్నీ తిరుగువాడు 
ఇల ఛం అనేకులకు చూపవల 

నిన (పకటన స్యత్రములేక నోటీసు; 
సర్క్యులర్ 

TdT: fz దట్టమైన నేతగల; చిక్కు 

కొనిన 

TET, రం కదిళము, ముద్ద; ఇ 
ఇక. ఈం కతి మొ॥ వానీ-పిడి 

TP శం ఈం త్మీవ వాంఛకలిగి 
యుండుట 

Tg [గా లోతెన్య భారమైన; 
మిక్కిలి చురుకెన 

ఛు. గ్య ఆనందంతోనుప్పొం 
గుచున్న స్యా ఫ్లూ ఆనందోత్సా 
హములతో; వెభవముగా 

TTT, [0 పట్టరాని సంతోషముగల 
TTT, ఖం (జ్ఞ మిక్కిలి సంతోష 

పడుట 

Tr (కాగా చెభవముగ్యా అనందా 
రేకముతో a 

గక. క్షం లోతు గుహ; ఆడవి, 
అభూషము; తాకట్టు: దుఃఖము; 
[గహణము;ః భా మొండి పట్టుదల; 
చేతివట్టు 

న, రం అభూషణము; కాక ట్లు శా 

f పట్టు కొనుట; అవగాహన 

చేసుకొనుట; లోతుపాతులు తెలుసు 

కొనుట 

Tf, ఆం చేతిపట్టు; మూర్జప్ప పట్టుదల 

శః సళ్ళ కర. 
TT, ణా దుర్గమ మైన; కోక విహ్వ' 

లుడు; ధ్యాన మగ్నుడు 

TIT ఈ0 fం కలవర పడుట; 

qT 

ఇఇ, ఇగ్గీం ఆలస్యము; [కా దట్టమైన, 
దుర్గమ మెన్య, కి షమెన; కలవరపర 

0 క గట 

చునట్టి 
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ft. కొం ఎక్కుంవధరగల; బరువుగల: | గళం గం తనిఖీ కై తిరిగి వచ్చువాడు 
అ(ఏయము; కఠినము 

గూ. గాం గొప్పపదవియందున్న; 
బహుమూల్య మైన; మహత్వపూర్ణమైన 

Tax, to మాట్లాడుశ క్తి; వాక్కు; 

సరస్వతి 

రాగి ఇం కరువు; గిరాకి, అజీర్ణము 

fri. Fo ) 
పతనము; 

trae ఇం! ల qq 

(7౧, భం (మింగుట, చికైలుక; ఆడ 

ఎలుక; ర్హ్య సర్వతము; కొంట్జిబ్బు; 

మేసఘుము; ఎనిమిది 

గిగా రం ఆభకము; నీలాజిత్తుః 

లోహము; శాం కొండయందు పుట్టి 

నది 

ffir ఇం పార్వతి; గంగ 
; శీలా అన అ 

!ళాగా జిం గుజ్జు, విత్తనమ.లోనివప్పు 

బృహస్పతి 

గాలా f తాకట్టు పెట్టబడిన 

గగ, కొం గుంపు), సమూహము 

fra లం క్రైస్తవుల. చర్చీః 
frazTgx, 1! Church 

fF, కం గోళాకారము; చుట్టు; 

[౫0 do చుట్టుపక్కల; దగ్గర 

గగలఇా రం సుడిగాలి; ఇక? 

If: గం [గం 
చుట్టుపక్కల 

నలు వెప్పల; 

TTT రం నీటినుడిః, Fa 

(ఇఇ, శ అడుసు; మట్టి; బంకమన్ను 

frm, గొం అడునుతో మెత్తువాడు 

fre, శం అడుసుతో మెత్తుట 

గణ, రు. వింగారు నీరద్దుట, 

నిక్కలు అనులోహము 

గలమా కాలిం (గంధి కణుపు; బొవ్చి; 

వాపు; మాంస (గంధి 

గాలా ఇం f%ం నమలకయే[మింగుట; 
మనసన్సునందుంచు కొనుట 

fief, f7ం మిక్కిలి మెత్తనైన; 

హహ్! 

గ౭గాణగగ ఇం గం అస్పష్టముగా 
మాట్లాడుట 

గలా ₹[0 మెత్తని ఉన్నికందళిః 
దట్టమైన బొంతలేకరజాయిః గాం 

మె తని 

tam, ఛం ఉడుత సన్యాల్ 
fre, క్షం దెన్పీపొడుపు; ఫిర్యాద్యు 

నింద 

fra, ఇం ఉడుతః fT 
గగ భం దళసరితనము; మ రికి; 

ఆఅనవి|తము 

fer, రం ఒర, దిండుగలీబు; పొది 

గాలా లం గచ్చు; అడుసు 

fra, రం పెద్దగాజాగ్గాసు లోటా. 

ff, fo (మింగవఐడిన; తినబడిన 

Mh, కం దిండుగలీబు; ఒర; పొది 

far, ఇం తమలపాకుల ఒడా 
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fr, రం తమలపాకులుంచుడర్నీ | ఇఇ గం చెమ్మగిలినః త్ర డి నీ నష 
(శే, ఇం కణుపు, (గంధి; బొన్సీ; తేమగానున్న 

వాపు 

గాంగ ఇం దెప్పిపొడువు; నింద; 
ఫర్యాదు 

fr, ఇం. విళ్ళంగోడు; గింజ 

Tf, ఇం కం నలుపుట; కలగాప్పల 

గము చేయుట 

గ. రం పాట; కీర్తి పొగడ; గా 

పాడబడిన; పొగడబడినవ; వరింప 

బడిన i 

0 

[ఇళ రెం గోత్రము; గానము 

fir, ఇం భగవద్గీత; శివగీత మొ॥ 

నవి; కథః గాథ 

Tf ఆగం పాట; 
గేయము 

గ, ఇగిం చిన్నపాట 
డక ర్ల (ఇర నక్క; పిరికిపంద 

₹[ఇ₹ళ₹ భం ఆడనక్కా 

శ [గాం విరికివాడు, నిగ్గులేనివాడు 

fry, ర్తెం గద్ద రాబందు 

Tr ఇ గం ఒకసారిలాభమున 

కలవాటుపడి ఎలప్పుడూ దానికొరశే 

యత్నించుట 

Tra, To చాడీలు చెప్పుట, హోజరు 

కాక పోవుట 

ఇ, ఇం సరస్వతి; (కా పట్టుకొను; 

ఉంచుకొనులేక తీసుకొనువాడు 

సకస రం దేవత; కాలా 

పడ్యభేదము; 

గల రం తేమ; చెమ్మ; తడి 

17, రాగ, మెడ; గ 

ag | మూగవాడు, బ్లక్లా 
afr గం బొక్కబెరడు అనుసర్వ 

విశేషము; దీనికిరెండు వైపులతల 

ఉండును; జ్ఞా మూగది 

TTY తా గం మూ గవానివలె 
 మాట్లామట; పాగకమ్ముట; నరిగ్నో 

నుండకపోవుట 

Tar, రెం మొగ్గ; పొచ్పేలు, గుబురు 

[ఇం దట్టమైన 
Tay, ₹గ గురిగింజ; Tarr 

మ, శం గురిగింజ; రాం పూలగు త్తి? 

రుంకారము 

శ, కా కలవరము; రయంకారము: 

+ ఆస్పష్షముగాపాడుట 

TT, ఇం fం కూనిరాగమునపాడుట: 

తుమ్మెదలు రొదచేయుట 

TaTaT, Ff fro రుంకౌరము 

చేయట; గర్జించుట రొద 

71, ఛాగ్గిం గురిగింజ; గురిగింజ తీగ? 

ఇ ఇం అవకాశ ము; 
స్థానము; వీలు 

శశ, [షం ఒత్తైన; దట్టమైన ఇఇ? 
TT, గం రయంకారముచేయు. 

చున్న 
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TIT ర్త తుమ్మెదల రొద 

TT, ఖం [ళం (పకి ధ్వనించుట, 
TTT 

Tf, గం రొదగానున్న | 

గై, ర్భాం లేపనము, కప్పుట్క; దాచుట 

Tf [గాం దాచబడిన; 
॥ పూయబడిన 

గకకే ఇ₹గిం పోకిరితనము; AEs 

గాక? గ్య రౌడీ; దుండగీము 

Tq గా ఇం కాం జెడ అల్ల బడుట; 

సీటితోకలిపి మెత్తగా కలుపబడుట; 

రుచ్చులుగ కట్టబడుట 

a7, ఇం fo (వండి) పినకబడుట; 

లేక కలుసబసుట; జడ అభఖిబడుట; 

కుచ్చులుగి కట్ల బడుట 7 

ఇక ళం (పిండ్తి మొగ) పినుకుట లేక 

కలుపుట; అందు లకిచ్చు కూలి 

Tm, ర్తం మీసము; మాటల కూర్చు; 

శోభ, కట్టుట; కూర్చుట; 

భూషణము 

757, రం మాటల కూర్చు; కూర్చుట 

కప బిడి న 

బాహు 

Tf. [ఇం కూర్చబడిన; అలంకరింప 

బడిన 

సా రెం దేవాలయము మొ॥ వాని 

గుండని కష్పు లేక కలశము; 

రేకును పెకప్పు; గుమ్మటము 

Tar రం బొప్పి; కణితి 

ఇక, లం చెలికాడు; ఉ్జివ భాగం 
చెలిక తె 

7శశచ్ల ఇనాం గోలీగుంట్య దిళ్ళం గోడు 

ఆటగు౦ట 

Tr Fo గుత్తి; కుచ్చు [లుగల 

Tn, (ణా గుత్తులుగల; కుచ్చు 

7], ర్ఞం దారి; (ప్రవేశము; అందు 
బాటు, జరుగుబాటు; గడచుటః 

పోవుట 

TITTIE కొం దారి; రహదారి 

TAIT, Fo క కాలము గడచుట; 

పొసగుట; నంభవించుటః (నది) 

దాటుట; ఒక చోట గుంఢా మరి 

యొక చోటికి పోవుట: పోవుట 

TIT రం (కుకు తెరువు; 
జరుగు బాటు 

TIT, fo కం Yt 
mf, శం గొల్లి త; గాలి 
Td: భగం కంకణము; గొల్ల శ్రీః 

సాయంకాలమున దారికివు ప్రక్కల 

పెట్ల బడు దుకాణములు 

ఇ [ఇం గడచిన; మాజీ 
TIARA ఇం f%0 గడపుట 
Tar. ర్త కాలక్షేపము; దారి; నది 

దాటుట; జరుగుబాటు: ఉదంపోషణకై 

యివ్వబబు బ_తెము 

fa, ₹f[౦ం మనవి: (షా 
nf. కొం వినతి ప్యతము; 

(గా Ty 
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thar fo కొణ్టి కాయ; ఒక మిఠాయి 

Teil, To fs గుటుక్కున (మింగి 

వేయుట; ఇం గ పావురమువలె 
లేక పావుంము కూయుట 

౭ లగ్గం చిన్న పుస్తకము, మందు 

మాత్య బొంగరము 

Terr To (క్షం తబలా వాయించుట 

TET. ఇం పావురపు కూత 
₹f ఇషం మాథగ్ర;ఉండ; గుళిక 
శరా ర్తొం సమూహము; ముఠా 

శ్యర్రళా రెం గుద్బిః బొప్పి, వాపు: గా 
చెంకెగల; మూర్డడిన 

ఇర్గాద కం చీల మండ; శాఖా 

Ter అం (“ఇ పబ్బ్ళు పులియట 

TA: శం బెంకె; కౌన్! 

Tar, రం మామిడి తాం|డ; Tt 

గకొ రెం బెల్లము; బంతి [గ్రాసము 

న్నక కం జెల్లి ము 
mn ఇం సం గుడగుడమని 

ధ్వనివచ్చుట ₹ం fr హుక్కా 

పీల్చుట 

ఇకక, ఇం చిన్నహుక్కాా 
fear, రం గుడ్డబొమ్మ 

ఇక! బం గాలిపటము; చిన్నహుక్కౌ; 

మోకౌటి చిప్ప; ద్వేషము; శతుత్యము 

క్ట? రెం పెద్దగాలి పటము; మగగుడ్డ 

బొమ్మః పెద్దగుడ్డ బొమ్మ 

భక్త శం గాలిపటము; చిన్నహూక్కాః | 

మోకాటిచి ప్ప 

TT: రం స్వభావము; త్రాడు; అలై (తాడు; 

వత్తి; (శేష్టత్వముః ఫలితము; సుగు 

ణము; దారము; వింటినారి; సత్వ 

రజ, త మోగుణములు, వీణె మొ॥ 

వాని తీగ 

Tor, Fo హెచ్చవేత లెక్క.; గుణించు 

సంఖ్య 

Tr fm లాభకర మైన; సార్థక 

Trent wg 

TT, రం పొగడ్త; ఇగ 
Tome, fఇం గుణవంతుల నాద 

Torre రించువాడు 

TTT Fo మంచి చెడ్డలు విమర్శించి 

* విగ్గుతెలినకోగల స మర్దుడు గం 

సుసుణముగల; ఇతరుల: సుగుణముల 

గు రించువాడు 

చ్చలా, కొం గుణించుట; గుణముల నెంచుట 

TH రం గుణకారలబ్దము 

TT, గాం గ్య గుణించుట; పొగడుట 

Tram: (కా గుణవంతుడు; Tf 

Tai, ర్తెం గుణించబడు సంఖ్య 

Tr, Fo హెచ్చ వేత 

TMT Fo గుణదోషములు 

బంగళా. గౌం 
పొగడదగిన 

వాకా కొం పొగడ్త; ఇ 
Tf, ff గుణింపబడినది 

Tf, qo ప్రవీణుడు; మార్మతికుడు; 

జ్యా .ధర్మళీలుడు; _పతిభగల;. నేర్చు 
గల 

సదుణ సంపన్నుడు; 
(ay 
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Tr. గా మంచి గుణములుగల 

Ter, Go గుణింపవలనీన సంఖ్య; fa 

గుణింపదగినది; నర్చి ౦పదగిన; మంచి 

గుణములుగల' 

TM కొం తగవు; కలియబడుట, 

ఇరకాటము 

గళం శం ముడి; 
anf ఖం జాం దారముతో కూర్చ 

బడుట, ; టొచ్చబడుట, కలుపబడుట; 

చిక్కు పడుట; వడ వేయదిడుట; కలిసి 
సేనబడుట 

ఇక రం భళి మల ద్వారము; TT 
mT? (గం మెత్తని; కండగల; గుజ్జు 

గల 

Tar To [గ చక్కిలిగిలి పెట్టుట; 

వేళాకోళము చేయుట 

TT,  ₹[0 తీవవాంఛ; చక్కిలి 
TT గింత; ఉత్సాహము 

afer, రం చింపిరి గుడ్డలు ధరించిన 

లేక్ అమ్మువాడు 

Teక!, శం చింపిరిగుడ్డ ల బొంత లేక 

గంత 

చిక్కు; ఇబ్బంది 

బ్యాకత్తగ-ఇక్లగా G0 రకరకాలచినగిన; 

విరిగినవస్తువులమ్ముచోటు 
Tet. రాగ్గం పరీక్ష; పాఠమువ ల్లించుట 

Ta. లం మలద్వారము; IE 

Tm గం మెత్తని; రా మనోవేదన 

Ta, To 0 చొవ్పీంపబడుట; 
వచ్చబొట్టుపొడిపించుట; (గుచ్చించుట 

Tie To: 

[Ur గిడ్డంగి గః 

TA. కం €o To 
TTT fio గోరు వెచ్చని; గొణుగు 

వాడు 

TT, ₹ంగొం గొణుగుట; 
ఆస్నష్షమున నెమ్మది గపాడుట 

టి 

TT, ఇం [గాం లెక్కించుట; ఆలో 

చించుట; వర్షించుట;పొగడుట 

దోష ము ఆపరాధము; 

పాసము 

ఇగ? జగ ళా (జా దోషి; ఆపరాధి, షావీ 

yaar, రాగా అపరాధము; పాపము 

చేయుట - 

TAT, Fo ఇంతలు;-౮ట్లు A Multiple 

Tre కం కం Tag 
Ter fo ఇం an 
Tid, fo Zo Tad 

rd, eto To ag 
fA గం గుణవంకుడు; ఇగ 
ఇ. రం ప్రవీణుడు; మాంత్రికుడు; గా 

ధర్మశీలుడు; (ప్రతిభగల, నేర్చు 

గల 

7? జ్ఞా భర్మశీలుడు; నేర్చగల: 

" (వతిభగల . 
బగ? ర్హొం అనుస్వారము; అనన్వార 

ముగల- యక్షరము - 

TT భీం పిల్లల ఒకఆటఏ -ఒక 

ఆటబొమ్మ, గులాబ్జామున్ fre 

(జా రహ స్యముగా 
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గ, ర్తం చెజ్యలదిరుదు, గు ప్తరాజి 

వంశము, గా దాచబడిన; రక్షింప 

బడిన; అదృశ్య మైన; గూఢమైన 

TE. కొం పడకగది, ఇగ 

Trt, Fo గూఢచారి; SIE 

ణా, రం మారువేషము, గా మారు 
వేషములోనున్న 

Tn, ఇం. వైళ్యత్తీకి 
ఉంపుడుక త్రె తె 

md, fe క క్రిగలకజ్డ 

707, కం కుచ్చు! గు త్త 

గ్రాం ఆగం గుహః ఇషా 
TH, Tro కథనము, మాట 

may, ఇగ్గం సంభాషణ, ఇ1గాళగా 
ఇల. [గ చెప్పదగిన; చెప్పవలసిన 

TIT: fq చెప్పబడిన; నజ 

Tar, ణా పలుకు; ధ్వని; సంభాషణ 

గలవీరుద్యు 

ఇకా. శరం సంభాషణ, 
TMT J qi 
Ter. ఇం పేడపురుగు; పెంట 

పురుగు 
121, రం ద్వేషము, దుమ్ము 

శ రం గాలిగుమ్మటము; 

TT, ) బాణసంచావిశేషము 

rT గగ బాొడతెలియని; లోపించిన; 

ప్రో గొట్టుకొనబడిన 

Taga. fo గ్యూ లోలోపలనే ధ్యనిం 

చుట, దిపార్గతముకాకపోవుట 

Tr ఇం fo 

| 

ఇ, ర్భం నూర్చుడి 
TI గం ఒశతియ్యని మూలిక లేక 

" మందుదినును 
TA. శగిం చిన్నగుమ్మటము; గుండ్రని 

న దిన్నకలశము లేక కప్పు 

TAT, రం బొప్పి: కదుము 

Tz! రగా రైలుగేటు కావలవాని 

చిన్నగది, కోటబురుజు; కమాను పై 

కప్పు, గోపురము; గుమ్మటము; రం 

సడవలోనినీరు బైటికితోడి పోనెడు 

వాడు 

పోగొట్టుకొనుట; 
చేజారిపోవుట 

waa, గం అ(పనీద్దుడు; 

వాడు; ఆకాశరామన్న 

ఇగ, రం అహంభావము; ద్వేషము, 

గునగుసలు 

చేరు లేని 

TATE, (శా దారితప్పిన నాస్తికుడైన; 

ఏతి లేని; పథ భ్రమడు 
ఇ: ఇం దారితపవ్పుట; నాస్తీకత; 

నీతి లేమి; (పథ భ్రష్టత 
TATT: రం సం చే హా 

గర్వము, చెడుత లంపు 

ఇషాగాగ ఇం (జా పోగొట్లుకొనుట, 

Tartar 

ముు ఊహ; 

గాగ కం గర్విష్టి; ఇఇ 
T= రం గుమ్మటము, కమాను వై 

కప్పు; దేవాలయము మొ॥ వాని 
గుండ్రని కప్పులేకకలశము 
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ళ్ళిగా? (ఇం మౌనముదాల్చిన; మి తభాషి 

₹₹౫ రృ మామిడితాం(డ; Tear 

TT రం మూలసూత్రము; బెల్లము; 

గురువు, పూజ్యుడు; ఉపాయము 

TNT, క్పొం శిమ్యుడు; దుష్ట నేవకుడు; 

గూఢచారి 

ఇళ కం మ్యూతపిండము; సాహసము 

Ta, fz గురురీక్షపొంది; fer 

Tr §o ఫిరంగి మోయుబండి 

Te, ర్భెం' గూఢచారి; గ 

mar, ౯౦ పూన, గుండనిముక్క 

7౩, గురువు; బృహస్పతి; తండ్రి; 

పూజ్యుడు; (క్షా బరువుగల; త్వరగా 

జీర్ణముకాని; పూజ్యుడైన్వ గొప్ప 

HET, ) ఆగం గురుపత్ని; 
గళతగణ | ఉపాధ్యాయురాలు 

TT, ఇం 1 గొప్పతనము; భారము; 

rm | ముఖ్యతః; గురుత్వా 

Ta రక్తం కర్షణ శక్తి; 
వదవి; 

TR నాగం గురుపత్ని 
బశ. రెం సహపాఠి 

ఇ్యశ్ళష్థాళ్ళా షం గురుదీక్షపొందిన 
ఇషళ్ళాళ్ళి ఆగం పంజావీభావలిపివి 
“శమ 

TE, రక్తం ఉపాధ్యాయుడు; గురువు 

7 ఇం గం ఉరిమిచూచుట; 
qr, 

Ey రం వేటగాడు విల్లులో పెట్టి వేయు 

నీ 

గురువు 

ఇగ రం తోడేలు, fq 
3, రం గుజిగాతీవాడుః గుజరాత్ 

(పాంతము 

7. ఇం గం కోవముగామాట్లా 
" డుట్య కుక్కని ల్లిమొ॥ నవి కో సముతో 

గృురుమనుట 

ఇళ్ల గిం గురుమనుధ్వని 

(కుక్క) మొరుగుట 

| fafy, ₹గ గర్భిణి; గురుపత్ని; 

ఉత్తమురాలు 

ఇగ [గం అగ్గి గర్భవతి; విశాలమైన; 
గ్ బరువుగల 

చూ, రం పుష్పము; గులాబిపువ్వు; 
కాలినగుర్తు; బుగ్గసొట్టః మచ్చ; 

నిప్పురవ్వ; గుండ్రనిగురు; దీవవు 
కొడి; కంటిలోనిపూవు 

శల, రం కల్లి రి; అరువు; పీలువు 

TI, గం నుకుమార మైన; అంద 

మైన 

7, రాం గులకంద 

nan, ఛం పూలతీగలు చెక్కుట 

లేక అల్లుట 

ఇలాగా. రం ఆ చ్లిరిః గలభా 

THT, ర్తం విహారము; విహారస్థలము 

rer, fr మెత్తని, సులభముగా 

వంగెడు 

Tere: fక్య వె మె త్తని, కోమలమైన, 

వంచదగిన; రెం "ఒకభత్యవిశేషము 
TT కొం కోలాహలము; హర్షధ్వని 
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ఇళగేల రం. దీవపుకొడి క త్రిరించెడి 
క తెర 

ఇల శ గం చక్కిలిగింత 
పెట్టుట దాగుగాఓ తిమె త్త పరుచుట 

గల. ఆగం చక్కిలిగింత; జ్యా ఇగ ౦ 

కోమలమెన 

ఇళ, క గులాబిరంగువంటి 

ఇల ₹ం సకం. చేతివేళ్ళతోబుగ్గ 
లఅషె_పేమకో మె లగకొటుట 

అణ |. ae బ 

TA Fo. (గేమతో బుగ్గల పెమె ల్లగ 

కొట్టుట 

qe జ తోటమాలి; పూలుఏరువాడు 

అ, రం ఆనుచితభోగవిలానము ' 
ఇల కం తోట: గా శోభాయమాన 

మెన  - 

సకల గిం ముడి, ముడత 

an ఛం బియ్యపుశావ; Tei 

ea, లం పూలగుత్తి 

Ta [Ea ₹ాగ, చామంతిపువ్వు 

ఇగ, రిం పూలపా(త్ర 

ఇృళిక్సెగా ఛ[0 వికిలిపిట్ట 

THAT. oo దానిమ్మపువ్వు; దానిమ్మ 

పూవు రంగు 

Tam, గా మృదువైన: కోమలమైన 

77 కం సట్టు వస్త్ర విశేషము; (క్యా 

పూవృవలి కోనుల శరీరయుగల 

"అలక: గిం కోమల శరీరము 

ఇగ, ఇం పూరేకు; ర్పర్యాష్ష 
Tm | f అందమైన; శక 

ఇభ, ర్తం చిచ్చు బుడ్డి, ర్యాళళ్లళ 
ఇణవాణ రం పూదోట, ఇగ 
Tern. గం తోటమాలి, భాభి 
ఇళాషాఖి ళం రేరాణీరిగ లేక పూవు; 

Night queen 

Tradl, ఇం 
Tet 

774, కొం గులాబి: పన్నీరు. 

ఇల రం పన్నీరు 
Te, కొం సన్నీటి పాత్ర 
Tern, శగిం వన్నీరు చల్లుట 
Te ర్తం లేత ఎరుపు రంగు; ళం 

పానప్వోత; ఒక వక్షః జ్ఞా గులాబి 
రంగు వంటి; గులాబి సంబంధ మైన 

636 

బియ్యపు జావ; 

గ రం నౌకరు; బానిస 

ఇ. గం బాని సత్వము, చాకిరి; 

పరాధీనత 

TH, కిం ఎర్రని బుక్కా పొడి; 

EIR 
FATT, ₹ం సం పపవులకుగొట్టము 

ద్వారామందు(తాగించుట; గుం(డ్ర ముగా 

తయారుచేయుట 

గణ ఇం పూదోట్య షేక్ సాదీ 
రచించిన (ప నిద్ద హౌరసీ నీతి 
(గంధము 

ఇల్ల రం గొంతుక్క కంఠము; మెడ 
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Tay 
౫ 

బ్యర్గాషాగ్యు ర్తం శ్రీ లకంఠా భరణము; మెడ 
రుమాలు (మప ర్) 

ల. G0 ఒడినెల, ఒడి నెలగడ్డ 
కతా ఇం ఒడినెల; 4 pellet-Bow 
సత, రాం పిట్టల వేటకాడు; ఒడినెల 

కాడు 

ween, ఛా. ఒడినెలతో 
విసరుట లేక సత్తుల వేటాడుట 

=, రం ఓడినెల; ఒడినెలగడ్డ 
శరెక రం చీల మండ, శాల 

గణాఖా కం గల్లాపెళ్ళై 
₹ళలగ కొం ఒడి నెలగడ్డ, గం(దగోళము 
TT, రాం ఒకో ఎరరని షృష్పము 
Te, ళం బిళ్ల ంగోడు; తేనెపట్టు; 
కణితి, పెంశె 
Terese, రాం బిళంగోడు ఆట 
₹7. రాం స్నానము కణ 
Tre ర్తొం స్నానాలగది: ఇాగా్గాళ 
Tal¥, రాం గోస్వామి; జి తేం్యదియుడు; 

సాధువు; నింబార్క సంవదాయప్త 
అచార్యుల బిరుదు 

Te, జ్ఞా అహంభావము గల; 
మోైన; మట్టుమర్యాద తెలియని 

TT, గం గం అమర్యాదగా 
TITY, eft ౦ అహంకారము; మోటు 
"తనము, మర్యాదలేమి 
శశ రం స్నానము; ళ్లాగ్షాల్ర 
TT కం స్నానాల గది; బ్యాగ్లాగ్రా 
ఈగ 

రాళు 
గ 

ఇ, గం ముకోవి; ఇల 
ల, గా కోవిష్ట చిరు బు(ర్రు 

మనువాడు 

క్షు కం గుహః గుజ్జమ; విష్ణువు; 
మలము; కా రికేయుడు 

TE ఇం క్యా (గుచ్చుటి; కూర్చుట 

ఇాక₹ రం ముత్యము; ఇర 
TEIN, To గం కేక చేయట; 

| | 

Ta, ₹fం గుహ్య ఇయ 
ఇకక శం. (గుచ్చుట; కూర్చుట; 

అందులకిచ్చు కూలి 

జః కాం గావు కేక 
Tex, రెం డంలము; తాబేలు; రాహ 

స్యము; మర్మావయవము [ణాదాచ 
దగిన; రహన్యమైన; గూఢ మెన 

Ta, గం మాట్లాడలేని; రెం మూగవాడు 
T7, లం గురిగింజ; ఇల 

TT» చం యం కారము; (పతి ధ్వని; 

"బొంగరపు మేకు 

గ్ళనాగౌ రెం (తి ధ్వని గగ 
T3141 ౫0 క్యూ (పతి ధ్వనించుట; 

గర్జించుట; తుమ్మెదలు రొద చేయుట 
Taxa, గం f% జీడమొొనవి అల్పుట; 

అతుకుట; దారముతో కూర్చు టి; 
మెదపి కలుపుట; మోటుగాకుట్టుట 

Ya, వం fro పిండి మొ[నవి మెదవి 
కలుప్పట; రూర్చుట; (గుచ్చుటి; 
అల్లుట 
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To మురికి; మలము, వ! 

INE? మ 
గల | కం గుగ్గిలము శృణ 
72 రం ఒక గొల్ల జాతి; ఒక 

క్షత్రియ జాతీ 

కాలిక డియము రాగ విశేషము 

ఇశ్రా రం రహస్యము; మర్మావయవమ్బు 

దాచబడిచ, 

(ఇచా ళం fo దారముతో గుచ్చుట; 

అతుకుట; (గుచ్చుట; మోటుగాకుట్టుట 

NEED రం చింపిరి గుడ్డ; rqgr 

శ్లశకశ క్ట, సర్తం చింపిరిగుడ్డలు ధరిం 
ఇకక, $ చిన ఫకిరు లేక సాధువు 

ఇకార కం చింపిరిగుడ్డ క 

గగ ర్వం చేవ; సారభాగము; ఆస్థి 

సారము (మూలుగు); గుజ్జు; మెదడు; 

విత్తులోని పప్పు 

ఇఇ, రం రంగు; వర్షము; భూ పడవ 

లాగు పెద (తాడు 
ఇ 

TA: Fo బంగారుపర్ల ము; రంగు 

ఇన, ఇం గోనెసంచి: గళ 

TIE రం వాపు; బొప్పి; శా 
శతా గర్భం మేడిచెట్టు; మేడివండు 
జః ఇం మురికి; మలము 

7. ర్తం చాచుటు; చాడా! 

ye, ర్త గద్ద; పిసినిగొట్టు 

ఇక రం. ఇలు: భార్య; గృహసష్థా_ళ 

మము; మేషము మొ॥ రాసులు 

Tas, ర్తెం కుటీర పరిశ్రమలు 

1zf=౯, | రాం కుటుందావమానమ్ము 
Tees, కుటుంబ రహ న్య ము; 

కుటుంబ కలహము > 

Tar, Tf ఇంటియజమానురాలు; 

భార్య 

Tau, ర్తెం గృహస్తు; ఇంటి యజ 

aad, ర్తం. డేశ్రీయాంగ మం, తి; 

ae. Home Minister 

Ta, Fo ఇంటి యజమాని; భర్త 

గృహస్టుఢు; రైతు; గా ఇంట్! 

నున్న 

Te  ₹f[0 గృహస్థధర్మము, 
కుటుంబము; వ్యవసాయము; ఇంటిసా 

మాను; గృహసా,_శమము 
౧ 0 

Tie, ఇం భార్య; యింటి యజమా 

నురాలు 

7, ర్తెం గృహస్పుడు; Ta 

ఇళైగా గాం (గహింపబడినది; సంపా 

దింపబడిసదిః ఆంగీకరింపదిడినది; 
Fag రం ఊరిబయటిబయలు 

గాకా ర్తం ఎండకాయ్మ CEE 

73౫1, గాం గం గట్టువేయుట; 
కళ, ఇం (త్రాటిచుట్ట; చుట్టు 
భక రం చెరుకుఆకులు; ఖడ్గమృగము 

Tear. రెం పెద్దబంతి; తలదింటు 

Ted: 
శక, 

₹ాగ చుట్టుకుదురు; పాము 

లేక త్రాటిచుట 
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శశ, ర్తెం పెద్దబంతి; తలదిండు 

Te రేం బంతి? చెండు 

Taq ర్తం గుండ్రనిదిండు; Tgar 

షా రం బంతి; బంతి మొక్క? బంతి 

పూవు; ఒకఆభూషణము; బాణ 

సంచావిశేషము 

Tat, ర్త గుండనిదిండు; TaaT 

Tg, గ్ఞం దింతి; చెండు 

చోళ్తిషగ రం గుం_డనిదిండు; శేక్ఞ[ 

Tr ఇం మూర్చడు, బా 
tga, yo fro గట్టు వేయుట: గుండ 

ముగాగీతగీయుటః ఇం జాం నలు 

చెపులతిరుగుట 

7a, రం రెక్కలురాని పక్షీషి ల్ల 

శై, గం పాడదగినది 

dn, ఇం ఈం... దొర్హించుట; పార 

బోయుట; ఖం గ్యోం నలువైపుల 
తిరుగుట 

గౌళ? గం కౌషాయిరంగు గల 

T¥, రెం శ్యాం ఎ_రమన్ను 

గళ్ళ రం జూల్భాలు; ప్రీలనె త్తి 

వెండ్రుకలు 

tga, (గం పొడ వెన వెం[డుకలు 

గల 

గక రెం ఇల్లు: TPIT 

Tea, 
Tf, 
గాల, రం గృహస్థుడు; బృజ్షల్య 
చళ్ళే, కం గోధుమ వన్నె త్రాచు 

భార్య 

is ఇంటి యజమానురాలు, 

gai, fa గోధుమవన్నెగల 

7, రం గోధుమలు 

రం ఖడ్గ మృగముః A Rhino 

cerns 

fA. ఇం గడ్డపార 

dx, రం గమనము; దారిః ఆకాశము 

చె do పొట్టి యెద్దు 

శః, కం పరోక్షము; అద్భశ్యము; పరోక్ష 

a. జం పరోక్షము; 

మగుట; హాజరు కాకపోవుట 

చిష షం భూత భవిష్యత్కాలముల 
నెరిగినవాతు పై 

fax, రం (శేష్టమైన యేనుగు; ఒకపక్షీ 

TED [కొం గూఢమైన; 

దెవికమ్ము తెలియజణాలని 

గళ్ళు రం పెద్ద యేనుగు: గ 
far ఇం అవు; భాగా 
చేరా ఇం పెద్ద యేనుగు; ఇం చీకటి; 

అన్యాయముగా (వవ ర్హించుట; నింద; 

మార్గము; జా పర్వత సంబంధ మైన 

వ్యతి రేకార్థక ఉప సర్గ Gi dar 

హాజరుకాని 

శ్ర (జాం అన్యుడై న; ఇతరమైన; విరు 

రమైన 
చజఇక్లీణ, ఇం చద్ది విపద్ధమైన 
చేశ ఇ1₹, ఇం సాడు వడిన మ్యని 

మెన 

ఎ అగా. ఇం చెట్టి విరుద్ధమైన 

ఆదృళ [, 

రహస్యమెన, 
— 0 
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చేశ కిం నీగు; స్వాభిమానము fr గం అవు; కిరణము; ఇంది 

చిరం 1 గొం నీగుగల; స్వాభిమా యము; సరస్వతి; వృషభ రాళ, 

RELY నముగల 

శశ [ఇం స్టిరాన్టి 
mM, ఇం అసాధారణమైన; 

మహత్వ పూర్ణ మెన 

Af, 70 అనుచితమగు 
fa, గం ఆనంభవమైన 

చేశా, గం పరాయి దేళస్థుడు; 
ఇతర [పాంతమువాడు 

గగ గం హాజరుకాని; పనిలోకి 
రాసి 

I, ఆగం హాజరు కాకపోవుట; 
నాదా 

చా ర్భ దింగారు; ఎ[రమన్ను 

ia, ఇం మార్గము; గళ్లీ 

far రెం బండిదారి; బండీ చ్మక్రపు 

isn, చాలు 

Ts, Ho ధోవతి కుచ్చిళ్లు 

శల ఇం జ్య గీత గీయుట; ఎల్ల 

గీయట్క మొక్కా పో గొట్టుట 

ఇసక, ఒక పామర జాతి 

శ కం వవవులదొడ్డి; వట్టణములోని 

పేట, వెడల్పు దారి 

ఇఇ ర్భం జిగురు, బంక 
గ శం తుమ్మ జిగురు మొ॥ 

నవివుంచు సీసా లేక పాత 

ఇకా రం వకులకు పెన్టైడి తడివినశనగ 
పిండి 

భూమి; తల్లి; నాలుక్క దిశ; రం 

నీరు, ఎద్దు: ఆకాశము; సూర్యడు; 

చందుడుః; బాణము; స్వర్గము; 
౧ 

వ(జము; పశువు; బంతి; గా 

చెప్పువాడు ఇకా ఆయినస్పటికీ 

T1457, రెం పిడక: శాల 

ఇ౮క్షా 
TET, 
భశ, కం గూఢచారి [ల 
Trxaf* రం ఆటలయందు ఉజీ ; సహచ 

రుడు భోం చెలికత్తె 

సత్త 
గగ, ఇం అయినపటికీ; [౮ 
ఇెళ్తుళా రం ఆవులమంద; గొల్ల కులము; 

గోశాల; ఒక (వదేశము 

Tae, ర్తం పల్లేరు కాయ 

ఇం ర్తం కీటీకీ; గోడకన్నము; ఇంటి 
కప్పులోని అద్దపు కిటికీ 

ఇళ్లాగు కం నల్ల సర్పము 

7, రం ఇర్యదియ విషయ ము; 

ఇం్యదియ (గాహ్యమైన వ స్తు వః 

పచ్చిక వీడు; (కా కంటికి కనిపించు 

నేది 

7: రం అపానవాయువు; qraTq 

కొనగా కం కౌళ్ళ జరి? m7. 
గ ₹f[0 లారీః పెద్ద కజ్ఞి 

50 (గామ పొలిమేర 

ఆవుగిట; గిట 
ది ఐ 
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TI రం కొట్టి కాయ; fA 
ళం రం ఫిరంగి గుండు; (గ్రామము; 

ఆf[ం లేను; జరి; గుడ్డ ఆంచు; 

సమూహము 

ఇఇ జరి; బేను; తమలపాకు దీడాలో 

వేయు మసాలా 

ఇల్ ఇం యు క్రి; ఉపాయము; గొలీ; 
లాభదాయక మైన వ్యాపారము 

TS, రం సర్యటన ము; గోష్టి; గోశాల; 

._ వినోదయాత 

ఇగ రాం సలహా; గ్లార్సాజ్ఞ 

గళ, గా మొక్కబోయిన; మొద్దు 
బారిన 

శ్రా, రం కాలు; క్షా 
Tre» రం (గామ కాపలావాడు; తలారి 

TEA, ఇగ్గిం పశువుల కాలికి కట్టి 
వేయు (తాడు 

Trea, qo గూ 
తవ్వుట 

Ter, ర్తిం కుర్చీ, మంచము మొ! వాని 

కోడు; గోడవొంకె, చెట్ల పాదు 

ne, fo మట్టిని కుళ్ల గించుట లేక 

త్రవ్వుట; అందులకిచ్చు కూలి 

గ, శం మంచపు కాళ్లకట్ట; 
పాదరక్ష 

Tr, ఆగం లాభము; పాదము 

rr, గా వంశము; గో_తము; సమూ 

హము; మూర్చ 

ఇఇ, కం మూర్భః ౫ 

కుళ గించుట; 
౧ 

గ రం మునుక అ Tr- 
₹[77, మునుకలు లేయట 

Tara గం మునుక వేయువాడు; 

బావిలో పడిన వన్తువులవైకి తీయు 
వాడు 

TITAIT రం సము[దమును౦డి 

ముత్యపు చిప్పలు మొ నవి తీయు 

వాడు; [కా మునుక వేయువాడు 

aia bfx సగోత్రీకుడ్కు గ 

nea. గ్య అగోచర మైన; ఇగ 

డు ర్దొం మెదడు; ఇగ్గీం ఒడి; దత్తు; చీర 

కొంగు ఇఇ ఫ్రా దత్తు తీనికొ నుట 
Taff, గం దత్తు తీసుకొ నఐడిన 

గజాశశ!, ఇం దత్తపోవుట 
Tez, ₹గ[_ వచ్చ బొట్టుపొడు 

Team, a 
T77, ₹0 గ్ కం (గుచ్చుటః పొడుచుట; 

వచ్చపొడుచుట; ర్తం పచ్చబొట్టు: 

తవ్వుకోల 

red, €fo పచ్చబొట్లుపొడుచునూది; 

బొట్టుకడ్డి 

Treat గం ₹గిం సంతానవతి 

Tam, రెం గిడ్డంగి; Godown ధాన్య 

మును నిలువచేయుక్ ష్టములు 

na, ఇం ఒడిని గ 
Try, రాం ఉడుము; ఎంటినారి దెబ్బతగుల 

కుండుటకు విలుకౌం|(డు చేతికి కట్టు 

కొనెడిచర్మము 
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గట్టగా, చం సంధ్యా సమయము; 

ఇఇ, § వచ్చికబయక్ళనుండి ఆవులు 
యిండకు తిరిగివచ్చు వేళ 

వ్ 

TT ఇం గోనె; బస్తా; పడవ 

లాగు[త్రాడు 

Tifzqr ర్తం వడ్డబసాలు మో-మువాడు: 

ఎడ్తపై బరువు వేయువాడు; (త్రాడు 

మొలకు కట్టుకొని పడపలాగువాడు, 

శ గోడల నిట్టనిలువును పరీక్షించు 

ఒక సాధనము 

"బలి ఆగ గోనెసంచి; జనుము 
ఇాగ్యా, రం గొల్లవాడు రాజు; (గామాధి 

కౌరి; పాలవాడు; గోవుల కధిపలి; 

గోశాల కధిపతి; ఒకకంఠాభరణము 

Ta, రం దాచుట; కాపాడుట 

Tat, fo గం దాచుట, కాపాడుట; 

శం దాపరికము 

nfm fo రహస్యమైన; దాచదగిన; 

కాపాడదగిన 

గల, గం రకీంవబడిన; దాచబడిన 
₹జ7, రం మొవ్వాకు; ఇక్లిం గుహః 

భూగర్భ గృహము 

గ, రం పేడ ఆవుపేడ 

TT, (గాం మూర్దుడు; వికృడా 
కారము గలవాడు 

TM, ఇం పీదికలుకొట్లుశ్రీ 
TT రక్తం పేడకన్నృతీయునౌకరు 

చేలరి ఆగం వడక; 
శఆలుదుదట 

ఆవుపేడతో 

Te రం పేడపురుగు, ఇ 

| 

mar, వా 
జ్ క క్యాబిజి 
భళి, ఇ fo కాక 
TITTY, రం ఆందోళన; సందేహము; 

సంకోచము; చిక్కు, చింత 
2 

భా రం పేడ ఆవు పేడ 
గ రం సక్కం: Hg 
గ, శాగిం గంగానది పుట్టుక స్థానము; 

లోపల చేతులు పెట్టి జపముచేసు 

కొనెడిగోముథా కృతిగల సంచి 

బ్లాళేక్టః రం (గామపొలిమేర 

గ. రం గూఢచారి? [కా చెప్పువాడు 
Td» ర్తెం బంతి; చెండు; గ 

har గొం గొం అనునట్లు ఇ 

భం ళం గోరీ సమా ధి; కొం 

గౌరవర్ణ ముగల 

భభ, ర్భం గోరీగుంటలు (తవ్వుటయే 
వృ తిగాక లవాడు 

rE, రం చిక్కుపని చిక్కు 
సమస్య; గోరఖ్నాథ్ ఆనుయాయుల 

చేతికర్ర 

TTT, కం 
గుట్లిము 

గ కొం ఆవుకాలిదుమ్ము 

ఇకా కం పెరుగు; ఆవుపాలు; మజ్జిగ, 

1 కళ రం ఆవుషాలతో పెరిగిన శిజీవృ 

Tr ఇం పాలకుంపటి; ఇల! 
Tr, గం యురోవియను; fq మంచి 

వన్నెగల; తెలుపువన్నెగల 

కంచరగాడిద; చారల 
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ఇక గం. సౌందర్యము; గౌరవ | భగ రం గుం(డనిపదార్థముః చిల్లర 
రము; తెలుప దుకాణము; అడవి వెదురు; కౌయ్యదూ 

భాగాల? (జ్ఞా మంచి వన్నెగల 

near: రం అడ వి మనుష్యుడు; 

The gorilla 

గ ఇం మంచి వన్నెగల స్తీ; 

సుందరి; [కా గౌరవర్హముగలది 

చ, ర్తం వీవు: ఇఇ 
గ, రం ఫిరంగి కాల్చువాడు; 

Tit 
Maren. కాగిం ఫిరంగి కాల్చుట 

Ma, రం గుండ్రని కప్పు, తోట 

లోని కాలిబాటలేక గుండ్రని 

తిన్నె 

ఇల ఇం వృత్తము; గోళము; భూగో 
శము; ఆకాశమండలము; విధవకు 

పుట్టినవాడు; ణా గుం [డని; 

- గోళాకారముననున్న; అస్పష్షము 
ద 

ఇలా ఇం సముహమ్బు గుంపు 

Tar, రం గోలీ; గల్లాపె ప్తె; ని రి; 

భూగోళము; మట్టిబాన; క౦టి తెల్ల 

గుడ్డు; బంతి; అత్తరు; విధవకు 

పుట్టిన వాడు; 

Trem fo ఆస్పష్షమెన; గుండ్రని 

marae, గం అస్పష్టమైన: అర్థము 

లేని 

TreraT®, Fo తారుమారు; గడబిడ 

Trefrt, శం . మిరియాలు ఇళ 

fr 

లము; ఫిరంగిగుండు; గ డ మూట 

ఆడవిపావురము; శాగ్గం గోలీ: నీరా; 

చెలిక తె (జ్ఞా గుండ్రని 

భల, ళం గోలీ; తుపాకిగుండు; 
మందుమ్మాత; చిన్నపా(త్ర ; గోలీ 

లాట, చిన్నగోళము, చిన్న ఉండ లేక 
3 

గుళిక, తుపాకిదెబ్బ 

భగ రం వైకుంఠము, (వ్రజభూమి 

Tar, రం చెవి; CIE 

Tara దై 
| చెవిమెలిపెటుద 
Tran, ఆం చ 

Tra, కం సూచిక; తలపాగజరీ 
అంచు; కూడిక; కూర్చు; చెవిపోగు; 

సెదముత్యము, ము కసరిలెక్క- 
ద” 3 వాడి 

TT, ఇం కోణము; దిశ; ఏకాంతము; 

వింటికొన; మూల; 

ll Tr గి [గ ఘఘోషాతోవుంటు 

గగ 7, న్న; ఏకాంతవాని; విరాగి 

Tara, ళం ఏకాంతవాసము 

Ta, ర్త మాంసము: ఇల్లా 

Tan, fo మాంసాహారి; భారా 

EIT 

Maced. Ho 

miata 
Tre. కొం మాంసాహారి భాగా 

ex 
Tres. Fo గోశాల; సమాహము; గోష్టి 

మాంసాహారము; 
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rT రం నథాగృుహము 

Tr ఇం సభః సల్గాపము; సమూ 

హము; ఇవా గొషి 
క్ ది 

Tra, రం పిడక; సే! 

Ta, రం గోస్వామి; జితేంది 

చేల, యుడు; ఈశ్వరుడు; 

ha ౧ సాధువు; చైతన్యుని శిష్యుడు 
fఇ యజమాని; [శేష్టమెన 

Trea, రం నలుబదిపూసల సరము; 

అవుచన్ను 

UE ఇం ఉడుము; 

TT, రం మూయుటః కప్పిపుచ్చుట; 

దాచుట; చెలికాడు, స్నేహము. 

TE ర్హొం పతక; కాక 

[1 ఇం క పిలుచుట 

వేయుట ఖం 1% అరచుట 

TEU, ర్షం పిడక లరాశి 

"కేక 

Tet, €₹[ం గలభాః గావుకేక; కేక 

ne వినివచ్చిన భఇనసమూహము 

గుల, ₹గిం దాపరికము; గోప్యము; 

రహస్య విషయము 

70 ₹₹₹ం అదను; అందుబాటు, 

నడవడక; అవసరము; ఉద్దేశ్యము; 
పద్దతి, అవకాశము 

భే, రాగా ఆవు; 1 న 

ఇఇ, ఇం చిన్నకిటికి; రచ్చచావికి 

TT, కం కిటికీ; ఆవుతోలు 

Far, రం పుకారు! గలభా' 

శక్ ఇం గలభాచేయువాడు 

భళా, ఇగిం అవులమేతవన్ను 
భంగ గం అప్రధాన మైన; ధ్వితీయ 

(శేజికిచెంచిన; గుణములసంబంధ మైన 

భోగ గ్య ముఖ్యముకానిది; 
గుణములుగలది; (తి గుణము అరు 

సంబంధించినది 

Jf, [క్యా గుణముల సంబంధ మైన; 

అఆ(పధాన మైన 

గగ, ఇగ అహల్య; గోదావరి 

Wg | ర్తెం గుత్తి; గల 

Har జా ఆవుతోకపాటుగానున్న; 

ఆవుతోకవలె 

శ్లో[ఇ, రం గమనము; అ త్తవారింటికి స్తీ 
కాపరమునపు పోవుట; ag 

వారగా fz చంచల మైన 

భక్ ఇం కొత్తగా కాపుర మునకు. 

వచ్చిన పెండ్రికూతురు; పెండ్రికూతురు 

కాపురమునకు వచ్చుట 
గ ₹|౦ 'పెండ్రీకూతు రుకు తోడుగా 

అ త్తవారింటికి వెళ్ళుస్తీ 

ఇగ రం త్రీకొలిసారిగా అత్తవారింటికి 
* కాపురమునకు పోవుట ఇగ? క 

TF aT 

గా, ర్దం తెలుపు, వసుపుపచ్చ రంగు; 

ఎరుపు, కుంకుమపువ్వు; చందుడు; 

బంగారము; (శా, ఎరరని; తెల్లని; 

స్వచ్చమైన . 
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7 రాం త దేకధ్యానము; దీర్హాలోచన; 

చింతనము 

Trae స్యా 
ఆలోచింపదగిన 

Tartan స్యా పేర్యుపతిష్టలుగ ల 

iT కం. విష్ణువు; శ్రీకృష్ణుడు; 
చైతన్యుడు (క్యా తెలుపు వర్ణమగల, 
యూరోవియను 

Ts ర్తం మగపిచ్చక; చ. పార్వతి; 

పసుప్పు; తెలుపు వన్నెత్రీ 

TAT ₹గ[0 ఆడవిచ్చుక 
గ. కం మహమ్మదీయమహాత్ముడు; 

fz న్యాయక ర్త 

గక రం ముత్యము? రత్నము 
ఇంకు [ొం పదకొండు; రం 11 సంఖ్య 

qq ర్తం పుస్తకము; ధనము; 42 అక్షర 

ములళ్లోకము; రచన; కూర్చు; శిక్కు 

లమతగంథము 
భాళ్ళాఎ్ఞా గాళ్లు రం అల్పజ్ఞానము గలవాడు; 

పుస్తకము పూర్తిగా చదుననివాడు 

భ్లాళ్ళా-ఇ్ఞాషాగ్గా రం పుస్తకమును పైపైన 
చదువుట 

A, రం ఇతర్యగంథమంద లి లే క 

ఇతరులు కని పెట్టినవిషయము లతన 

స్వంత భావములు గావుపవయోగించు 

వాడుు A Plagiarist - 

శాలల రం రచన; కూర్చు; ముడివేసి 
కట్టుట జోడించుట; జిగురుతో అతి 

కించుట 

ఆలోచింపవలనిన, 

TdT, do 

కాన 

ఇగ గం [కాం గళ! 
Targa. రం శిక్కు.ల మత గంథము 

Tf, ఆగం ముడి; గనువు; కుటిలత; 

మాంసగంధి; కణితి; సమస్య 

ఇ7fఇ గం రచింపబడిన; చేర్చబడిన; 

ముడీ వేయబడిన; కూర్చ బడిన 

wf ₹౪7, రేం (బహ్ముముడీ . 

7, [ఇం గనుపులుగల; ముడులుగల 

శాల రం కూర్చుటః (గుచ్చుటి; 
రచించుట 

శశ [ఇం కూర్చ బడిన; చేర్చబడిన; 

రచింపబడిన; ముడి వేయబడిన 

(మింగుట, పట్టుకొ నుట; 

(గహణము; (గ్రాసము 

TAT, ₹ం గం (యింగుట పట్టు 
కొనుట; వీడించుట 

faa, (జా పట్టుకొనబడిన; తినబ 

7, tas పీడిరిపబడిన (గహణము 

కలిగిన 

| ఇక్టః ఇం నవ(గహములు; తొమ్మిది; 

(గహించుట; పట్టు కొను ట, గహ 

ణము; ఇల్లు దొంగ తనము, దోపిడీ 

సొత్తు; చెప్పుట: మొసలి; పట్టుదల 

7, రం సూర్య (గహణము; చంద్ర 

(గహణము పాణీ (గ హూణ ము; 

(గ్రహించుట; ఆదరించుట, పట్టుకొ 

నుట; స్వీకారము 

fT, ) శాగిం అకిసార రో-గ ము; 
Dysentery - 



wavfra 
agli [0 తీసుకొనదగిన; పట్టుకొన 

దగిన 

ఇజం. కం సూర్యుడు; చంద్రు డు; 

శని [గ్రహము 

Arar fo తీనుకొ నువాడు; CED 

AT, Yo (గామము, శివారు; 

ఇంగా కం (గామ పెద్ద; గామాధి పతి; 

మంగలి; కాముకుడు? కాగా వేశ్య 

[గ రిం (గామాధికారి; పల్లెటూరి 

వాడు; (జ్ఞా (గ్రామ జీవిత సంబం 

మైన; (గామనంబంధ మైన; అసభ్య 

మైన; మోబున 

mfr, ఉం (గామ సంబంధమైన, 
మోకైన; సళ్లిటూరి వాడు 

7177. రం ఒక శబ్దదోషము జ్యా 
(గామ సంబంధ మైన; ఆసభ్య మైన; 

పామరము? ఆశీ లమైన (శోద్దిము) 

"పెంవృడు (జంతువు 

TT, శగిం పల్లెటూరి స్త్రీ 
TT, Fo కదిళము, గడ్డి, ఆహారము, 

(గ్రహణము; [మి౦ంగుట; సూర్య 

చంద్రుల (గ్రహణము పటిన 

-_ భాగము 

maar ఇం fo 
కొనుట; పీడించుట 

ఇళ్ల ర్హం [గహించుట; 

మొసలి; పట్టుకొనుట 

యింగుట; పటు 
య 

సొర చేప; 

గాగ రం కోనువాడు; చందాదారు; 

భాతాదార్యు డేగ? (క్షా (గహించువాడు | 

కాం ళం 
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శ], ర్జాం వట్టుకొనువాడు; (గహిందు 

వాపు 

₹7₹7, {7 (గహీంవదగిన; పట్టుకొన 

దగిన; తెలినికొనదగిన; గౌర వింపదగిన 

భళా, ఇం మెడ; గొంతుక; ఖాన్లా 

భా కం వేసవి కాలము; వేడిమి 

77, గొం అలనిన; దుఃఖితుడు 

rf, zi ఆలసట, పశ్చాతాపము. 

కష్టము; నష్టము; హాని 
వ 

హక 

fa, చా గొ గొల్ల ది; గొంగళి పురుగు 

కః శా హద్దు; అంతు 

4౩7, రం (గామపొలిమేర: ఇ్నాజ్ఞిక్ట? 

5 

ఇళాగా రం పరికిణి; పావడా 

ఇళషు ఆగం చిన్న పరికిణీ; ఇళ్ళాళ్యి 

(కం గొల్లవాడు; పాలవాడు 

ఇళెగగా శా గం నీట్లో బాగుగ 

లోలా, $ కలుపుట: నీటినిమురికీ 

చేయుట 

tz, రెం శివుడు, జీవిముంత; గంట 

ఇటా రం గంట; గుడి గంట; ఓక గంట 

కాలము; రెండున్నర గడియ 

గడియారపు సంభము, 

clock.tower బా 

గ శం చిన్నగంట; కాలిచిరుగజ్జె 

కలగ ఇషం చిన్న గంట్వ కాలిచిరు గజ్జె; 

చిన్న గంటధ్వని;ః కొండ నాలుక, 

చిన్న చెంబు 
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ఇఫ్ ఇం (సవాహము:ః సీటి సుడి 

గుండము; (జా మిక్కిలి లో తెన 

Tx, qo పరికిణీ tax 

ఇలాగ ఆగ చిన్న పరికిణీ; ఇళళి 

ఇక, కొం కుండ; ఏనుగు కుంభస్టల ము; 

దేహము, కుంభ రాశి, హృదయము; 

ఒడ్డు; ఆగం లోటు; లోపము; (జా 

సంభవించిన; తక్కువః తగ్గిన 
ఇ౭ఖార్తం మధ్య వర్తి దలారి, 

షెండ్రిండ్డ పేరయ్య; వంశ న్ఫక్ష 

మును వివరించి చెప్పువాడు; కుండ 

ఇరగ ₹ం 50 (తాగి వేయట; 
రగా 

ఇ, కొం కఫము ఆడ్డుపడినందున 

శ్వాస మందిగించుట 

ఇంగ ళం పరువుతక్కువ; కొరత, 

లోటు; హీనత; తక్కు వ్య అవ 
మానము; ఇ! 

ఇంగా ఇం సంగతి; సందర్భము; 

సంఘటన: ఖ్యా(్ళాం త గు ట్కు 

ఆగుట; బుజావగుట,; కొరత వడుట 

a, రం సంఘటనల పరంపర 

ఇత కొం సంఘటనజిరి గిన చోటు 

ఇఇ, ఇం హెచ్చు తగ్గులు; అస్థిరత 

ఇగ, లం రేవుకావరి; రేవునుంకము, 

క్షీణదళ; తగ్గుదల గా ఆడ్డగించువాడు 
౭ ర్తొం రేవు గు త్తదారుడుః 

5 “శేవువద్ద పడవవడుపు వాడు, రేవువద్ద 

దక్షిణా సచ్చుకొను (వాహ్మణుడు 

20. 
i 

ఇలకు రం రేవు గుత్తదారుడు; 

రవుసుంకను వనూలుచేయవాడు 

ఇకక? కొం రేవ గు త్రదారుడు; నది 

దాటించెడి పడవ 

ఇటా భం సమూహము; గోష్టి; నల్లని 
మేఘ పంక్తి, సంఘటన 

ఇరాక్ అశం మాన హాని; అఆ(పతిష్టి 

wera, రెం మేఘ సమూహము; 

పల్లకీ మొ॥ వాని తెర; ఆడంబరము 

ఇకా తగ్గించుట; తీసీవేయుటః 

అగౌరవ పరచుట 

ఇళ రం తగ్గింపు 
తగుధల 

ఇగ శం గడియ కాలము; చిన్న 

కుండ; మోకాలు 

ఇగ, గం జరిగిన; కూర్చ బడిన; 

తీనివేత; తక్కువ 

చేయబడిన - 

ఇగాగ గ చొకగానున్నః తుచ్చమైన; 

నాణ్యము కాని 

ఇడ ఇం మోసగాడు; నీచు కు; 

విశ్వాసఘాతకుడు 

ఇలా శగిం నష్టము; గడియకాలము; 
చిన్నజాడి; లోటు 

ఇత, ర్భం బావి గిలక ఇం 

ఇలాగ ర్షం నష్టము: మేఘసంకిః పగులు; 
రాసిడివల న గుర్తు లోటు 

ఇఇ, [10 రాపిడి కలిగివ, అణచదడిన; 

. నిర్మింపబడిన; కదలింసబడిన, రెం 

ఒక న్మృత్య.విశేషము 
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ఇర, కం రాపిడివలన శరీర ముపైళలుగు 

కాయ 

ఇక్రాళక, కం మేఘ గర్జన ధ్వని; బండి 

కదలిక ధ్వని 

gga అం గం గర్జన లేక 
కదలిక ధ్వని కలుగుట [ధ్వని 

ఇాక్ఞలక[్ఞ౭, ఛం గర్జన లేక కదలిక 

ఇక, ఇం నిర్మాణము; రచన 

ఇకక, |) 
ఇకగేళ్ళి | 
TET Fo కుండ; చ్లా 

ఇక్క భం నిర్మించుట; తయారు 

చేయుట; కంసాలికిచ్చు కూలి 

Teme గం 0 నిర్మింప జేయుట : 

తయారు చేయించుట 

ఇళ ఇం. మూస; చిన్న మట్టి 
పాత; తేనెతునై; గర్భాశయము 

ఇగ, కం మొసలి; సమయమును 
సూచించు పెద్ద గంట; పూజచేయు 

నపుడు (మోగించెడి గంట 

ఇగకఇ[త!. క్షం గంట వాయించువాడు; 
గిం పూజాసమయమున( మోగించు 
గంట 

ఇళ్ళ శం గడియారము; 

- కాలము, అదను; సమయము 

gt, fH (శాం మాటి మాటికి; 

TT ఇ 

ఇళ్ల fa fo 

rd 

ఇ₹ంసంగడి; తెప్ప 

గడియ 

కణ కాలము; 

ఇాళగగన్న్గా ఇం గడియారములు బాగు 

చేయువాడు 

ఇళ్రగాన్ల, ₹గిం గడియారములు 
వాగు చేయు పని లేక వృతి 

qa ఇం నీటి పాత నుంచు 

క్కాలివీట లేక ఎత్తెన చోటు 

faa, మోసగాజు; హంతకుడు 

fan. కొం గం. దాదుటః మోస 
గించుటః దొంగిలించుట; పొంచి 

యుండుట, దారి కాచుట 

ఇఇ రం మేఘము; కుమ్మరి వాని పెద్ద 

సమ్మెట, ఘన పరిమాణము 

సమూహము పెద్ద కంచు వాద్యము; 

fఇ దట్టమైన; అ భేద్య మైన; గాఢ 

మైన; దృఢమైన, గంభీరమైన 
ణా ఛా గర్హన; దెబ్బ 

కాన 0 రాం గర్జించుట; గా? 
ఇ, f4ం గర్జించునట్టి 

ఇఇ, ₹గిం దట్టమైన కారు మేఘ 
ముల సమూహము 

ల్ల కొం [కం గణగణ _మోగుట 

ఇనా ఇం గణగణమనెడి (మోత 

ఇాగ్గాషళి రం భయంకర ధ్వని; (| 
మిక్కిలి దట్టమైన; భయంకరమైన 

. ఇచా రా లా ఇం భయంకర మేఘ 
ముల సమూహము 

ఇఇ కొం పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు; 
ఓక బాణ స౦చా; జ్ఞా మూర్జుడు, 

చవలుడు;' చేశ ద్రిమ్మరి + 



ఇరగ 307 ఇగళ 

7, ర్ం మేఘ గర్జన; Mag 

ఇ, రం ఘస పరిమాణము; ఘన 

రూపము 

ఇగ ర్పం మేఘ గర్జన; మాలాగా 
ఇ, గం నీల మేఘ వర్ణ ముగల; 

కం కారు మేఘము; రాముడు, 

కృష్ణుడు 
ఇగ క్తొం నీరు కర్పూరము 
ఇష ఇం ఒక వాద్య విశేషము, రం 

ఆడవి; (క దట్టమైనః అత్యధికమైన; 
చిక్కనైన దృఢమైన; ఒత్తుగానున్న 

ఇఇ, రం ఇంద్రుడు; వర్షి ౦ంచుమేఘ 

ములు; మదప్పపేనుగు 

Yr, [కం ఘనరూపముగల; ర్త 

ఘనపరిమాణము; ఘనరూపము 

ఇల, [ఇం దట్టమైన; అన్యోన్యమైన; 
సన్నిహిత మైన; ఆంతరంగిక మెన 

ఇగ, ఇం సన్నిహితనంబంధ ము; 

గాఢమైతి; దట్టము, గాఢము 

CHIE fz గడ్డకట్టినది; గాఢమైనది 

ix. గాం అత్యధిక ము; దట్ట మైన, 

ఒత్తుగానున్న; దృఢమైన: చిక్కానైన 

ఇల రం వడగల్లు; ఖల? 
ఇక, రాగా సంగడి; ఇరగ 

qf. fo గం భయపడుట; 
తొ(టుపాటుపడుట 

qq, ఈం గట్టిచేతివట్టు; నొక్కి 

వట్టుకొనుట " - 

TI, కొం గడబిడ; అల్లరి ' 

ఇర్తతగ, 

my, . 
Taq 730 ఈం కలతజెందుట; 

1747, 1 విసుగెత్తుట; త త్తరపడుట; 

మనస్సుచలించుట శా fo ఆధెర్యవ 

రచుట; వినీగించుట; తొందర పెట్టుట 

ఇక, | భం అధెర్యము; వ్యాకు 
ఇ ) లత: తత్తరపాటు 

ఇ రం గుద్దు; జ్ఞా 
as, ర్జాం గర్వము; ఆహంకారము 

Pfr పరమమూర్దుడు 

7క!, fa గర్విష్టి; ఆహాంకారి 

' ఇాభ్యాా ₹ం స్య (గుద్దుట: భాం 
గ ర్జించుట 

ఇషాాగ రం (ద్దు; ఉక్క; పద్దుల 

ధ్వని 

qua, fo ఎండ వేడిమిసహంపగల 

పాడు 

ATTA, 70 కం ఎడ తెరిసిలేకుండా 

(గుద్దుటు ఇం గం ఏదై న్యాకింద 

పడినపుడు ధమ్మని చప్పుడగుట 
ఇ౯₹, ర్హం 'నగారా_మోత; గంభీరధ్వవి 

ఇాగాచిళా 7 గడబిడ; అల్లరి; 

ఉక్క. . 

qr fio } ఉక గః మిక్కిలి 
TAT. Fo 

వేడిమి 

qr, fz భయంకర మైన (యుద్దము 

బ్రేక్ర కొట్లాట) కం దొమిి; భయంకర 

యుద్దము శరన” 
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ఇఇ, కం (గుద్దుల్న మోత; ధన్యుని 

శబ్దమగుట 

ఇ, కం (గుద్దుల మోత; గలాటా; 

గడిబిడి; ఆడంబరము గ్ర గాం 

ధమ్మని మ్రైతతో; సందడిగా; గలభాగా 

AT, అం గం ఎండకాచుకొనుట; 

ఎండకుమగ్గుట 

ఇల fణ ఎండదెబ్బ తగిలిన; 

ఎండకుమగ్గిన 

ఇఇ, ర్షం దొమిి భయంకర 
యుద్ధము; ఘోర మైన (ఇం భయంకర 
మైన (యుద్ధము లేక కొట్లాట) 
శ ధి ౧ 

ఇగళ్యా గం ఎండదెబ్బతిసిన; ఎండ 

కువాడిన 

ఇలాచ గం చెమటకాయలు; ల 

ఇ₹ రం గలు: కటుంఎము; జన్మ 

స్తానము 

ఇరా గం ₹గిం దిక్కుమాలినది 

qx fred: ఇంటిపనులు 
ఇ eft, గిం 

qx fro fro (పతియింట; అందరి 

వర్గ 
qa, ర్షంకుటుంబిమంత యు; కా 

గా గురగుర మని బొంగురు శబ్ద 

మగుట 

qemu, ఈం గరగర లేక గుర 

గురమనెడిధ్యని; బొంగురుధ్వని 

ఇంళానా (జా వంశమర్యాదమంట 

గః ) గలుపువాడు 

CEE Rap (కా ఎప్పుడూ ఆడవారి 

న, § కెదురుగా యింట్లోకూర్చొ 

నిముచ్చట్లు చెప్పువాడు; ఆడింగిలప్పన్న 

ఇాగ్తాళాష్ రం ఇల్లరికపుటల్లుడు 
ఇ ఇగ Fo ఇంటిలోపుట్టినబానిస 

కాల ఇం ఎల్లిప్పుడూపొరుగిండ్ల 
వెంటతిరుగున్తీ 

ఇ₹ కగా రక్తం ఇల్లువాకిలి; ఇంటిసా మాను; 

గార్ల న్యము 
ChE.) 

ఇ గిం ఒక ప్రాచీన ఫిరంగి 
విశేషము 

ఇళళి. ఇం భార్య; గృహిణి 

ఇంగా ఇం ఇం గుహకల 
ఇ, 1) హములేవదీయునది 

కాగా కం రంకుమగడు; [_వియుడు* 

fa ఆడంగురేకుల అప్పన్న 

[7 0 ఇరల్లువాకిలి; గా ర్షన్థ్యము; 

కుటుంబము; ఇంటిసామాన్లు; 

పీలజేలలు 
ఉం లగా 

ఇ, | కం గృహస్థుడు పిల్లలు 
a |! గలవాడు 

mea, భంగ రాపిడికలుగుట; 

అరిగిఫోవుట 

కళగా ర్తం పతి; ఇంటి యజమాని 

ఇత, ఇం భార్య; ఇంటియజమా 

నురాలు 

qa, ర్త రాపిడి; ఒరపిడీ; (లోపు 

ఇక, [ొం గృహసంబంధ మైన; ఇకా 

qn, రం పెం డ్లికుమా రె పక్షమువారు 
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ఇరగ Fo కులము; వంశము; పేరు 

గాంచిన్వంళము 

ఇంగా రం మొసలి; జేగంట 

fa, ఇం మూస; చిన్నమట్టిపా_త 

ఇగ, రం మొసలి; జేగంట 

ఇచ్చ, ఇం మడత; మూస; చిన్నకుండ; 

గడియకాలము 

ఇక, ొం ఇంటియొక్క; గృహసంబంధ 

మైన; సంసారవక్షమైన [మైన 
Wa "(జా పెంపుడు; ఇంటిసంబంధ 

బొమ్మరి wera, మ] శం“ “ఈస్ 
qf, రాం పందికూత 

ఇగ, రం ఉక్కాంవ ఎండ; చెమట; (గీవ్మ 
బుతువు 

7, go ఒకవిధమైన కాటుక; 

గొంతులోగురగురమనుట 

xe, రం గురక; ఇ 

ఇగ రం ఓరయిక్థ రాపిడి; నూరుట 

ఇషా (క్యా మెరు గు పెట్టువాడు; 

ఆరగదీయులేక నూరువాడు 

ఇలాగా రాం ఒరిపిడి: రుద్దుట; రాసిడి; 

నూరుట 

fag. {= రుద్దబడిన; 

బడిన; నూరబడిన 

Tat ఇం గం కొట్లాట జరుగుట; 

వాణముమొ నవి విసరబడుట 

కారాలు రాగం గట్టిగాబాదుట; 

ఇత, J కొట్లాట 

మెరుసుపెట 
బి 

ఇళ్ళ రం కొసరు ఇల్లా 

mT. ఇం జ్యా తొలగుట; జారుట 
ఇక: కం గడ్డిదోకువాడు; మూర్జుడు 

ఇ కొం [10 ఆరుగుట; శ్రా (కం 
అఆరగదియుట; రుద్దుట 

afar, కం గడ్డిదోకు లేక అమ్ము వాడు; 

తుచ్చుడు 

ఇనా ) భంగ డ్డి దోకులేక్ర 

fa,  అమ్ముత్తీ" 
ఇడా ళం గొలుసుకట్టు (వాత; 

ఈడ్చుట 

rN గం గం ఈడ్చుట; గొలుసు 

కట్టు[హత్యవ్రాయుట 

ఇ, | గ రించుట; ఉరుముట 
ఇరగ) * 

గ, ఆగం గంభీరధ్వని; గర్జన; 
గణగణ; రణగొణధ్యని; ఘ ౦ టా 

నాదము 

Tr క్తొం గర్జన; గంభీరధ్వని; జా 

గ ర్లించునట్టి; గంభీరధ్వని చేయునట్టి 

TATA | ఖం గా గణగణ మోగుట; 

లల TI ర్తం | పరికిణీ; పావడ 
wird, @ffo 
ఇగ కొం వేకువను రాజులన్నిదమే 

ల-లుపువాడు; గంటపాయించువాడు; 

ఉమ్మె త్త 

ఇచి భం కొండనాలుక; ఇ 

ఇ Fo చై(తమాసమునందు పొడు 

ఒక పాట 
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ఇగల, గొం గాయవడిన; డెబ్బతినిన 

ఇళ్ళ శా వైపు; దిశ; సంధి; సుడి 

గుండము 

ఇళ్ల, శీ గాయము; మోసము; దెబ్బ; 

(వేళ సందు 

ఇక్క కం గాయము; దెబ్బ: [౫ 
ఇకణ, గ్య పరులసొత్తు గుట్టుగ 

కాజేయువాడు 

ఇగ గర్వం ఒక కవి; అనుభవకశాలి; 

ఇచా ధూ ర్త డు; ఐందజాలికుడు; 

జిత్తులమాడి 

ఇాగ్రా కం పరికిణీ; పావడ; గం 

సరయూనధి 

ఇఇ గ పెద్ద చేపలవల 

ఇరా రం రేవు: కుండ; కొండకనుమ; 

కొ తిఅంచు; ఈాగా కపటము; చెడువని; 

మోసము; గా తక్కువ; కొంచెము; 

తరుగయిన 

wre, కొం ఓడల రేవృనందలి 

పెద్ద ఆఫీసరు 

ఇరగ రం తీర్థపురోహితుడు; ఇక 
ఇరా Go నష్టము; శా గొంతు; కుండ; 

పడవ లేక ఓడ రేవు 

ఇల్యాగెళ్చై కం రేవు మూత (ఇ 
గటా, రం తీర్థ పురోహితుడు; ళా. 

గల ఇం కొండ చరియ; లోయ; 

కొండకనుమ; కొండ సానువు 

బగా రం దెబ్బ హత్య; కీడు; గణిత 

మందలి లబ్దిము; శాం అదను; 

విశ్వాస ఘాతము; పొంచియుండు 

న్హానము; కపటోపాయము 

ఇగాగా రం నాశకుడు; హంతకుడు; 

(జా హానికర మైన; హత్య చేయునట్టి 

గాక, జా హంకకుడు; నాశకుడు 

కనగా ర్భం చంపుట; [ఇ చంపునట్టి 

ఇళళి ఇగ హత్య చేయునది 
qf ) గం విశాసన షాతకుడు; 

ఇ;గ్భౌ  అదనుక్తై వేచియుండువాడు 
మోసగాడు 

ఇరగ, [1 (కూరమైన: హానికర మైన 

7 ₹ళ్యా వధింపదగిన; జాగా 

ఇగ రం దెబ్బ; వాయి 

కాగా? రం యుద్దము; దెబ్బ; శం (క్యా 
నష్టపరచుట: చంప్పట; పట్టుకొనుట; 

బడి తెతోబాదుట 

ఇళ్ళి శగిం వాయి; రాళ 
ఇగ్గా రుం ఎండ; ఇ 
క గ్య మూర్చుడు; సోమరి; ఎండి 

'డెబ్బతగిలిన 

ఇల, కృం దెబ్బ; గాయము; ఇఇ 

ఇఇ గాం హంతకుడు; నాశకుడు 

ఇగ ళా గాయపడిన; డెబ్బతినిన; 

wounded 

ఇ₹|ళా ర్పెం కొసరు; ఇ శ్యాశ? 
[ఇక రం చంపువాడు; నాశకుడు 

ఇగ ఇం గం చంపుట; నాశము 

చేయుట; చెడగొట్లుట, విసరి వేయుట; 

మిశ్రము చేయుట; చేయుట 
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కాలలా fక గజి బిజిగానున్న; కల 
గలుపుగానున్న 

ఇగ ర్తం కొసరు; కళ్యా 
ఇళ్ళ రం గాయము; దెబ్బ 

rf: రం శత్రు చికిత్సృచయువాడు; 
గాయములకు మందువేయువాడు 

ఇ; ఇగ్గిం లేత వచ్చిక; మేత; గడ్డి 

ఇళత్రాళ్సు రం వచ్చిక వీడు; ఇగ 171 
7777, | కం చెత్త చెదారము; కలుపు 

vig: మొక్కలు; ఆకు అలము 

ఇణఫెల[, fా నికృష్ట ము; నీచము; 

మురికిగా నున్న 

ఇ[క్ట, రం మోసము; గాయము; దెబ్బ; 
వేళ్ళ సందు 

ఇ, ర్తం నెయ్యి; ళ్ 
fa, గం నేతి విడత 
గజ రం సొరకాయ; గా 

fas, do నెయ్యి; ళ్ 

fey, శం ఎక్కింళ్లు ల! 

TY కళగా కం ఈం భయమువలన 
నోటమాట రాకుండుట; ఎ క్కి చ 

౧m 

వచ్చుట [తడబడుట 

fafa, ఇం గ్య (ప్రాధేయ పడుట; 
fafa, భం. కిక్కిరిని యండుట; 

గొలునుకట్టువాత; ఇరుకు; గా 
ఇరుకుగానున్న; అస్పష్టముగానున్న; 

(కిక్కిరినియున్న 

షణ గగ ₹ం ఈం 
తోచకపోవుట 

దిక్కు 

గానా శం ఏవగింపు: గారంగా 
faa, ఇం గం ఏవగించుకొనుట 

fq, , (ఇ అసహ్య కరముగానున్న; 
fair. | రోతగానున్న 
గల్లా, అగ్గి నవరను (61162); గిలక 

రాట్నము; బావి గిలక; దారము లేక 

గ్రాడుచు"పైడి చ క్రమ 

ణా రం నెయ్యి; ళ్ళి 

feaisT, రం నేతిపాత; fT 
faa రం సొరకాయ; శ 

fara, రం సొరకాయ తురుము సాధ 

నము 

కీ, 
గాక /ళీం నేతి బీరకాయ; 
arte ( ఇగ 
గాలా 

fran, కం సగం చుట్టబడుట; 

వ్యాపించుట; 

fT, రాగ బావి గిలక; (త్రాడు లేక 

దారము చుట్టుచక్రము; ర్ణాం ఒక పావు 

రము; ఒక నీటివక్షి 

fT ₹ం [గం ముట్దడింవ జేయుట 

ఇక, ఇగ్గిం చుట్టు ముట్టుట; పశువుల 

మేప్పట; పశువుల మేపుడు కూలి 

గాలా. .క్తం చుట్టు ముట్టుట చుట్టు 
కొలత; పరివేష్టనము 

గగ], లం వందికొక్కు కన్నము 
fram: 0 గం జారిపోవుట; తొల 

గుట; చల్లగజారు కొనుట 
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fafa, flo పాలుమాలిక; పని | ఇళ గం గుడ్డగుండీ; గుండనిముడి 

మందగించుట్ట అనవసర జావ్యము; ఇల్ ఆగం “ కలటైవేనుకొ నుగూడ; 

సడలుట; అనిశ్చయము పావురము 

fra, ₹ం ఈం. రుద్దుట; అరగ 

దియుట; ఖ్యా జం అరుగుట 

గాగ, భం సన్నిహిత సంబంధము; 

కలుపగోలుతనము; అనవసర శాప్య 

ము; అనిశృ్చయము 

కలీ, భం ఒరిపిడి పట్టుట; ఒరిపిడి 

. కూలి అరిగి పోయిన భాగము; కఠిన 

పరిశ్రమ... 

fa, క్తం రాపిడి; ఒరిపిడి 

కరా భం (రద్ద 
గ గం గం గొలుసుకట్టు 

(వాత వాయుట; ఈడ్చుట 

far frat Ho ఇం గగ, 

fem fra ఇం (తోపుడు; 
ఒకపి ల్రలఆట 

fee రక్తం (తోపుడు; ఒరపిడి 

శ, రం నెయ్య; fers 

ఇఇ రక్తం సొరకాయ; ఇళ్ల 

కక క్షం రాపిడి; ఇక 
CES శా చామదుంప 

ఇల, శం గురిగింజ; గురిగింజితీగ 

ఇఇ ళం గుగ్గిళ్ల: ఇ 
Td, జ్ఞా ఉంగరములు తిరిగిన 

లా. (వెండుక ల్ఫు; వంకరెస 

కళళు త్తం చిదగజ్జిః ఆందియ 

qari, fo ఇం ITT 

ఇల, ర్చెం గుడ్డ గూబ; ఆ్రాంర్నా 

ఇళ, ఇజం "నగ్గిళ్ల; CIE) 
లల? రం గుడ్డగూబి; ల 

* ఇచ ళం సృగిప్ల; కాళీ 
ఇంథ? ఇం (గా 'సటగుట త్రాగుట; 

(మింగుట 

లజ, శా అహార నాళము 

ఇంగ? ఇం f7ం ఊోసిరాడకపో వుట; 
రాపిడిచే నునుపెక్కుట; నూరబడుట; 

మెతతి కలుగుట ర్తోం మోకాలు 

ళా క్షం ని.క్కు.రుః 

Trousers 

qe ఇం కం ఒరపిడి పల్టించుట; 

కారము చేయించుట; నూరించుట 

ఇళ్ళ ఆ|| గొంతు వినుకుట; మెరుగు 

సెట్టుట లేక అందులకిచ్చు కూలి; 

(రోహము 

ఇల అగిం ఉద్దః గుటక 
ఇల్లీ! లిం ఉగ్గు; 
yr ఇం గా దబాయిదచుటః 

గద్దించుట; హెచ్చరికచేయుట; చీవాట్లు 

"పెట్టుట 

gat, ఇగ పొచ్చరిగ; 

చీవాట్లు; బెదిరింపు 

EEE (జ్యా రొతుః గుట్ట మెక్కి=ని వాడు 

స్వారి చేయువాడు 

షరాయి 

మందలింప్ప; 
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కక్రఇశ!, నగ్గా ఒక ఫిరంగి; గుజ్జము 

నెక్కివరుడు వధువు యింటికివచ్చు 

వివాహ పద్ధతి 

CED భం గుజ్దిపు పరుగు, గుజ్ఞపు 

పందెములచోటు; ఓక రకప్పు నడవ; 

గుజ్జవు వందెముః గం (క్యా 
మిక్కిలి వేగముగా 

ఇకాణా అగ్గి గుజ్జముపె మోపెడి 
ఒక్ ఫిరంగి 

రకల: రం 

yer fe 

క్యకగ్సెక], కం కిన్నెర జాతి; గృ కోల 
ముఖముగల 

ఇృళ్లళెగ్ ర్పం చిన్న గుజ్జము; గుజ్లపు ఆట 
బొమ్మ 

YT రాం గుజ్బ్లము'పె నెక్కీనవాడు 

ET, Tf గుజ్జప్పు శాల; 

TET: J IT 

ఇకక, ₹ం గం 
చీవాటు పెటుట 

౧ చి 

శః, రం కొయ్యలను తొ లచునునీపురుగు; 

చీడ పురుగు 

nM క్తం తలవనితలంప్పగా 

జరుగుట 

ర్యా రం కొయ్యలను తొలదు నునీప్పరుగు; 

చీడ పురుగు 

ఇల గా డమడమాల బండి; 

డబడబ లేక గలగల ధ్వనిచేయ 

పిలల ఆట బొమ్మ 
(ug 

| గుజ్జపు రథము 

దబాయించుట; 

ఇ, కొం గా పురుగు తొలిచినందున 

"బోలు అగుట 

ఇఇ ర్తం మితభాషి 

ఇల, లా గాఢాంధ కారముగానున్న 

ఇగాఖ్యాక్స గం తిరుగుదోతు; దేశ 
(దిమ్యరి 

౫౭7: ర్త తల తిరుగుట 

ఇక, ఇం గా మేఘములు 

ఇక. ) కమ్ము ట 
ఇఇశకే ₹[0 తల (తివ్సుడు; వికారము; 
| పైత్యము; పరిక్రమణము; చుట్టు 

qr: | ణం కారు మేఘ 
ఇగ. 3 ములునలు వైపులా 
- వ్యాపించుట; గణగణ మోగుట 

ఇఇ రాగా వీటిసుడి; తలతిరుగుట; 

॥ పళువుల జబ్బు 

TM? ₹ం గం నలువైపుల (త్రివుట; 

విహారార్థము తిప్పి చూపుట; 

మెలి పెట్టుట; గుండ ముగా చుట్టుట 

కాషాగా రం మలుపు; తిరుగుడు; చుట్టు, 

వంప్ప; మెలితిరుగుట 

717, షం చుట్టు తీరిగెడు; చుట్ట 
యిన; చిక్కుగల డొంక; తిరుగుడు 

గల [మాట 

varafgxa, ర్డం డొంక తిరుగుడు 

ఇ ఇం గం గొంతులో గుర 
" గురమనుట 
౫ ఇం గురగుర ధ్వని గుర 

గురమనుట 
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ఇ₹77 శా (జా (మోగుట; కరగుట 

haf wf సరిగేరుట; పెంట 

కుప్ప లమీది వస్తువుల నేరుట 

ఇరగ? ఇం [క నిండుట; వ్యాపించుట 

fr, ఆగం గురక; ET 
ఇ, ఛం పంది ముజ్రై 

ఇళ్ళ” ఇం గం కరగుట; గడచుట; 

పండి మెత బడుట; (దవ పదా 

ర్భములో కలిసిపో వుట 

ఇ: క్యా fక్ఞాం కిరగించుటః 

మె త్తబరచుట; గడప్పట 

కళగా ళం (జ్యా దూరుట; జొరబడుట; 

ప్రవేశించుట, చొచ్చుట; జోక్యము 

కలుగజేసు కొనుట; లగ్నమగుట 

ఇర ₹గ[, అందుబోటు; చొర వః 
(ప్రవేశము 

aim. do గ్య 
దూర్చుట; చొప్పించుట 

ఇళళి? ఇం గం దొంగదారిన (ప్రవేశ 

పెట్టు దూర్చుటః గ్రుచ్చుట 
చెప్పించుట; కూరుట 

ల్లఇ౭, రం ముసుగు; ఇలారా 
kee రాం ఉంగరముల వెండ్రుకలు 

కా కం (గొడ్డు కళ 
ce ర్దం గుటక 

బా గం గం. (గుక్క వేయుట; 
[త్రాగుట 

1 , fo ఉగ్గు; CE 

ఇళ్ళ శం లంచము; [ఇగ 

గు చ్చు ట్య; 

ళా కం (ద్దు: జజ! 
కఫ, భం (గుద్దులాట; ముష్టి 

యుద్ధము 

ళ్ ర్తం రెలు మొ॥ వాని పువ్వు; 

కుమ్మరి పురుగు 

ఇకా క్షం ఇనువటోపీకమునుగు; తలజీరా 

కళ్ళా రం గుడ్లగూబ జ్లగ్లా 
ఇరగ? ₹ం ణం త్రాగుట (గుక్క 

వేయుట 

చక్ర, రం పెంట పొగు; qt 

ఇ, ఛం మలుపు; తిరుగుడు; చుట్టు 

qaqa, fa వర్తులాకారముగల; 

మత్తెక్కిన; కునికిపాటు పడుచున్న 

qaqa, (గా చుట్టు తిరుగుడుగల; 

చిక్కుగల 

క్ళాగాగు ఇం [గం తిరుగుట; పిచ్చెక్కుట, 
చుట్టుతి రుగుట; తిరిగివచ్చుట; పచారు 
చేయుట 

ఇగ్గాగా ఇం చుట్టు కొలత; (ప్రహరీ 

చదరము; ఆవరణము 

ళా క్తం సెంటపొగు; చెత్త చెదారము 

పోయుచోటు 

qn, ఇం గ్లీం ఉరిమిచూచుట; కోప 

ముగా చూచుట 

ళా go "పెంటపోగు; qe 

qa, ఛం (గుడురిమి చూచుట 

లంగ. రం తిరుగుట; కదలుట; క్షా 

కదలుచున్న; తిరుగుచున్న; (భ్రాంతి 

జెందిన 
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లక్షీ 

కష ర్భం పందికొక్కు: ఇం లంచము 

qa గా లంచగొండి 

ror, శాగ్గం ఏవగింపు; రోత; అసహ్యము 

కాంగా గం రోతాగానున్న; అసహ్య 

కరమైన 

బగా ₹ కిరణము; వెలుగు; నీరు; 

| తరంగము, కోపము; సూర్యుడు; 

f కాంతిగల; ఆ(పియమైన 

ff అసహ్యింపదగినః ఏవ 

గించుకొనదగిన 

ఇళ గా ఏవగించుకొనువాడు; (పకా 

| శించుచున్న 

బన రక్తం నెయ్యి; నీరు; (జ్ఞా వెలిగిన; 

తడుపబడిన 

ఇల: రం పందిపిల్ల 

TTT Fo ఆహారనాళము; గండమాల 

న్యాది 
cd ర్త వలయము; చుట్టుకొ లత; పరిది 

ఇరా రం (బతిమాలుట; నలు వైపుల 

ముట్టడించుట లేక వ్యాపించుట; వ్యాపి 

ఇగ, గం వెడల్పుగానున్న; విశాల 

మైన 

ఇంగా ఇం గం చుట్టుకొనుటః చుట్టు. 

ముట్టడించుట; పశువుల మేప్పట; 

ఆ[క్రమించుట; దిగ్బ్భంధముచేయుట; 

చుట్టుట 

ఇగా ర్హౌం చదర ము; వ్యా మి; ఆవరణము; 

విస్తారము; చుట్టుకొలత 

rap రెం కుండ; కలకము 

(ప్రహరీ; 

ఇగ్యా రం నత్తగుల్ల; శంఖము; కప్ప 

చిప్ప; గోధుమపొట్టు; (ఇ్యా మూర్చ 

డన; నిస్పార మైన 

ఇ₹గాగగగా గం పరమఘమూర్దుడు 
ఇజ్రైగాళ 

ఇలాగ రం బోడి యెద్దు 
fay, రం గుత్తి; గెల; బోడి యెద్దు 

ఇ ఇం బోడియావు 

ఇజ్ఞళగ రం పతులగూడు: ఇాళ్షాళా? 
ఇంగా ఇం fro గొంతుపిసుకుట; 

రసముపిండుట; (మింగుట; నూరుట; 

రుబ్బుట; వలేవేయుట; జీరి౦చు 
ఉం =] 

కొనుట 

స (కం పక్షులగూడు; భళా 

ఇగ ఇం గ్యూం వల్లె వేయుట 
ఇళ ఇం నె తి పెవేనుకొనుగూడ 

ఇరగ ఇం (క్యా రుబ్బుట; నూరుట; 

మెరుగు పెట్టుట; అభ్యనీంచుట; పరి 

ప్కూరించుట; తరిమెనపట్టుట; గొంతు 

నుణుముట్ట క్షౌరము “శేయుంచుట; 

పొడిచేయట కా పచ్చడిబండ,; రోకలి 

౫, ఇగ్లిం ప్యాతము 
eT, రెం పశువులమందుగొట్ట ము; 

కరము; రుబ్బులేక మెరుగు వెళైది 

సాధనఘ్ము మన్ననివస్ర్రము. 
ఇగ ఛం మెరుగు "పెట్టుట, రుబ్బుట; 

కరము ఛేయించుకొనుట; పెవాటి 

కిచ్చుడ బ్బు 
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ఇఇ ల7. కొం గడబిడ; అల్లరి; గోల 

TE, కం గుజ్జప్పుసందెము; 

ఇలకు. 
ఇళ ర్తం గుణము; చదళంగిపుబంటు; 

తుపాకిలోగుండును పేల్చుటకు నొక్కె 

డిగుజ్లము; Trigger; గోడవొంతె 

gr గుజ్డిపుబండి 

ఇశ్రా క్యా చీలమండయందలి 

“పెద్దనరము [ లేకవొంకె 

ఇ[జళా ఆగం ఆడగుల్దము; గోడ మేకు 

గక, ఇం ఆడగుజ్జము; ఒక పెండ్డి 

పాట; ఒక వివాహ పద్దతి, కొయ్యపలక 
లేకబ ల్ల; చాకలిగుడ్డలు ఆర వే యు త్రాడు 

జాం రం శివుడు; విషము; ఆటంకము; 

శాగ ధ్వని; బొబ్బరింత; గర్జన; 

(ళా భయంళర మైన; ద ట్ట మైన; 

కఠోర మైన; చెడ్డయైన 

ఇగ, ఇం f ఏదెనావస్తువునుదవ 
పదార్థములో బాగుగా కరుగు నట్లుకలు 

పుట; ఖా (జా గద్దించుట 

CHD రం పిల్లలాడుకొనుకొయ్య 

గుజ్జమ్వు డగుజ్జపుముఖాకృతిగల 
గూటములేక గుంజి 

కగక్రాశ్చం నీళ్ళుకలియనిమజ్జిగ 

కళగా ఇం ఈం (ధ్రవపదార్థములో 

దేనినై నాకరుగునట్లు కలుప్పట 

CitaD ర్త్ం సంటకాలువ; చక్కుగమెదు 

పట లేక  కలుప్పటచేతయారెన 

వస్తువు న 

కవాతు 

లజ, రం ధ్వని; వదంతి; మేఘగర్హన; 
గొల్ల వల్లె; గోశాల; శివుడు; 

చొాటించుట; గొల్లవాడు 

గ, రం చాటించువాడు; (పకటించు 

వాడ * 

ఇక రం ధ్వని; చాటింపు; 
ఇకా; ఇం (పకటన 

ఇగ, గా (పకటింవబడిస; చాటింన 

బడిన 

లగా అం చాటింపు; (ప్రకటనధ్యని 

గాం [గం చాటించుట; ఉచ్చరించుట 

dix, 
ప! ౦ సండగుతి; పండగెల; 
ఇగ 0M ్ళలో నో 

' ( ఆరటిగాల 
ళం 
ష్ 

er, ఛం ముక్కు: సువాసన; వాసన; 

వాసనచూచుట; వాసన చూచుళ క్తి 

If ఇం ముక్కు; గ్యా్యా 
ఇ, గం వాసనచూడబడినది 

STI: fz వాసన చూడదగినది, 

గళ ఇళ! 
గాం fre వాసనచూచువాడు; శల. 

(ళ] 

=| 

ఇ [షా అంతయు; పూర్తిగా 

ఇళ ఆ ఆరోగ్యముగానున్నః ఆంద 

మైన; నేర్పరి శ్రాగ్లి గాలి పటము; 

ర్తెం పిడికిలి; డప్పువంటి వాద్యము 
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a, fa నిర్మలమైన; ఆరోగ్యము 

గానున్న; ఇఇ 
TT రం పంజా; పట్టు, వశము 

ఇల, మృగము లేక పక్షివాడి గోరు 

పూల బుట్ట, సీ ళ్లు 

మోయు తోలుసంచీ; 

ఇం శాం (వెదురు బద్దలతో 
ఇత, ఇం ) తయారుచేసిన వని 

పిల్ల ల ఉయ్యెల 

77, ఇగ్గ్ం 

PT, go 

7, రం బుట్ట; నగ పకల ముక్కు. 

ఇచ్చ, ఆగ ఆడు తుమ్మెద, ఒక 
ఛందస్సు; రం తుమ్మెద 

ఇభ, (0 ఆస్టీరమెన; చలించునది; 

రం గాల్వి (పేమికుడు; కాముకుడు, 
చపలచితుడు 

FECT ఇం చపలత్వము: 

శళ్ళాళాగ్గాగ్య, | అస్టిరత్వము 
ఇఇ; ఇం లమ్మీః మెరపు 

ఇళ్లు. ] ఇగీం చవలత్వము; 
Yq, ఆస్ట్థరత్వము 

ఇ, రెం ఆముదప్ప చెట్టు; లేడి; ళం 

పక్షిమక్కు; ్యా నేర్ప రియైన 

(వనిద్ధమైన ఇఇ 
ఇగ ఇ₹₹ం పజీ ముక్కు: ఇ 

ఇ, ఆం ఇ 

౫7 ఇం కం పళ్ళతో నొక్కిపట్టి 
పీల్చుట 

ఇడ జ్య నేర్చరి; ధూర్తుడుః జిత్తుల 

మారి 

వ్లోశ్రా ర్ం వేడిమి, కోపము, తీవత; 

శివుడు; (ళా తీక్షమైన; కోసము 

గల;లీ(వమె మె న హానికర మైన; 

కఠోరమైన 

ఇ రాగ్గిం తీక్టతః ఊ్యగత 
7377? రాం మాలవాడువ శాం [కూర 

కార్యములు చేయువాడు 

aed. రం మాలది; దుర్మాల్లు 
రాలు 

te, రం వీర నెనికుడు; నేన వెనుక 

భాగము; పహరావాడు 

ఇ, ర్ం నల్ల మందు నుండి తయారు 

చేనిన ఒక మత్తు సదార్థము 

Eu ర్దం “చండు' ఆను మత్తు 

పదార్థముచే నేవించెడి చోటు 

ఇాళ్షషన్లాః ర్దం (తాగుబోతు 

౫, ర్తం ఒకవిధమైన భరతపక్షీ * 

ఇఇ, ర్తం చంద్రుడు; చందబరదాయియను 

కవిః [జం కొంత; కొన్ని; కొందరు 

ఇర రాం గంధము; గంధ ప్పుచెట్లు; 

గంధ పుచెక ౪ 

aq, రం చర్మదుడు, ఇక 

7 ఇం (కం మోసగించుట; 
మాయప్పచ్చుట 

ఇర: షం అస్థిరమైన నిలకడ లేని; 

నళశించునది 

౫౭7, [ఇం బట్ట తలగల; భళా? 
ఇఇ[3 ర్వం మేలుకట్టు; వితానము; 

నెమలి పురికన్ను 
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కళా రాం చందుడు; చందా 

rar, శం చిన్నరొ జై; నడినె త్తి; 

పె (మేలుకట్టు 
శశ, రం చాందిని; చిన్న వితానము; 

ఇడ, రం చ౦ (దుడు; బంగారము; 

నెమలిప్పరి కన్ను; (జ్ఞా మనోహర 

మైన; (శేష్టమైన 

ఇళ్లకు, రం చందుడు; వెన్నెల; నెమలి 

పురికన్నుః గోరు 
EIDE చందనము; చలువరాయిః 

చంద్రకాంత మణీ 

౫౯1, ఇం రాతి; వెన్నెల 
7a, ఛం నుతాబు (వాణసంచ్చా 

వెన్నెల 

ఇగ ర్తం అర్జాను స్వారము 

ఇగ రం ఖడ్గము? గాభ 
ఇక్షజ్ఞ[7, రం తిడ్గముః రావణుని కత్తి 

ఇ శకం నితానము; ఆరుబయట 

za, రం వెన్నెల; వితానము; ఆరు 

బయట 

ఇ: లాం వెన్నెల, (ప్రకాశము; 

చంద్ర భాగానది; మల్లె పూ వ్రు; 

“నెమలి'ప్పరిక న్ను 

ఇంకి, ర్దం ముదురు పనుప్ప రంగు, (జ్యా 

సంపెంగ వన్నెగల | 

ఇ, రాం సంపెంగ; ఇ 

1, ణా మాయమైన , TTA 

1, 0 గం. బరువు; నిగ్గు: కృత 
జత 'మొ॥ వాటి వలన [కుంగి పోవుట 

| qT, ర సంపెంగ; ఇరా 

ఇర్గ, రం గద్యపద్య మిశ్రిత కావ్యము 

ఇఇళ్గా, ఇం వెల్లువ భికొపా(త; కాలున 
నీరు పెకివెల్ల వేనెడి సాధనము; 

లగ్గం ఒక నది 

ఇ₹ఇళ్గ శగ్గం మళ్లెః ఇహ! 
ఇజ్యా రాం వింజామరము 

et ర్దాం వింశామరము వీచు 

వాడు 

ఇకా రం చక్రవాకము; చక్రము; చకా 

యుధము చిన్న గ్రామము; 

ఆధిక్యము; పెద్ద భూఖండము;, ఒక 

ఆభూషణము; అధికారము; "జం 

గాభరాపడిన; నిండిన 

ఇళ్ళ్ ₹గ[ం చర వాకి; ఓక గుండని 

ఆట బొమ్మ (ఇ గుం|డని 

₹్ఞ౫[21, 0 (కం మెల్లిగ కారుటః 
చెమ్మ గిల్లుట; తడియుట 

mT, చిం గిరగిర తిరుగుట 

ఇళాళాళ్ళార్తం కన్నులు మిరు మి ట్లు 
గొల్పుట 

ఇకా fo పొడిచేయబడిన; 

ఇఇ, మిక్కిలి. ఆలనీన 

ఇ్యాళ్ళాగు ₹ం సం పొడిచేయట 
ఇళళేగా ఇం కన్నులు మిరుమిట్లు 

_ గొల్బ్పుట; ఆశ్చర్యపడుట ఇళ్ల! ళి(్షా 

ma ఇం (క కన్నులు మిరు 
మిట్లు గొల్పుట; ఇ గం కన్నులు 

మిరుమిట్లు గొల్చించుట 
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ఇళ్ళాషీళ్ళ, ౫ భీం కన్నులు మిరుమిట్లు | ఇ కం జిగడము; సంకటము; 

ఇషాళి ల్ల గొల్బుట, ఆశ్చర్యపడుట సందిగ్దావస్థ; [గానున్న 

ఇ కర్తం మచ్చ, మరక; మానీక్కః 

అతుకు 

ఇకక, ఆగ్గిం మంగోల్ వంశము 

ఇకక ఇగ అతుకు; మానిక; డోలు; 
"పేలిక 

7 To దద్దురు; గుండని మచ్చ; 

మంగోల్ వంశము దెబ్బ లేక 

కొరికిన గుర్తు; fఇం మం గోల్ 

వంశమునకు చెందిన (పడుట 

ఇ, ఇం ఇం చకితుడగుట ఉలికి 

ఇ గం దాగుగాపొడిపొడిమైన; 

బాగుగాఅలనిన 

ఇల, (కా తికమకవడిన; మిక్కిలి 

చకితుడై న 

HI 0 గం దిగృమజెందుట; 
ఉలికిపడుట చకితుడగుట 

ఇాషార్ధెళి ఇం (వదకీణము; గణ? 
ఇకార, ఇం ళూమినిముక్కూలుగా 

విడగొట్పిఎల్లలు నిర్ణయిం 

చుట 

ఇ, రం కౌళీశరీ(దాహ్మ్యణడజాతి; 

fజా అనేక ముక్కలుగావిడ గొట్టబడిన 

(భూమి) 
గ, ర్హం చెకుముకీరాయి; Ftint 

ఇన, రెం టక్కు, హాని, మోసము 

ఇ కొం చక్రవాకపకిః వరి క్రమణము; 

చుట్టు 

ఇ], రేం సుడిగండము; (జ్ఞా వెడల్పు 

ఇ, ౫0 జ్యా తలతిరుగుట; 

దిగృమశెందుట; చకితుడగుట 

mm, [0 పనిక త్తే; ఇల! 
ఇ, ఛం తిరుగలి; ఆటబొమ్మ 

విశేషము; fం ఈం 
వెడల్పుగానున్న ఇ? 

ఇక, ఇం. వెడల్పు: ఇక 
ఇ? రం వేళ్ళలుండువోటు* తిరుగలి; 

సాన; జిల్లా; రొపైలు ఒత్తురాయి f4ం 

వెడల్పుగానున్న 

ఇ గాం (జం (వేరొకచోటపాకు 
టై ) అడుగుమట్టితోపాటుగా మొక్క 

ను పెళ్ళుగించుట, వెడల్పుచేయుట 

ఇన, లగిం గంధపుసానః. గిలక 

mT, qo జిల్లాఅధికారి; రెవిన్యూ 

అధికారి 

ఇల రం చ్యకవాకమ్యు ఇ 
అ 0 గం అళ్చర్యవడుట 
ఇక], ఇం చక్రము; fT 
ఇగ, రెం చక్రవాకము; చక్రము; cp 

ఆశ్చర్య పడిన 

ఇగ, f0 ణం తృ ప్రిజెందువరకు; 

నిండుగా ఇ్రాం క త్రి(వేటుశబ్దము 

జ్ఞా బాగుగాతడినీన; మునిగిన 

ఇ, స ఇషం కన్నులుమి రుమిట్లు 
| ఇల 5 గొల్పుదీ; ఆశ్చర్యపడుట 

- 
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ఇఇ ఇం కాం అఆశ్చర్యజగుట; 

తికొముకపడుట 

ఇక రం చ| క వ్యూహము; 
ఇష, పద్య వ్యూహము 

ఇగ, 70 భయపడిన; ఉలికివడిన; 
ఆళ్చర్యపడిన 

అక్కే ఇషం ఆశ్చర్యము; ఖాజా 
ఇర? గర్భం పక్షివీ ల్ల 

ఇజ్ఞాగ, [ఇం ఉలికిపడిన; జింకిన; కలత 

జెందిన; భయపడిన; ఆశ్చర్యవడిన 

ఇకార, ర్తం కుమ్మరిసా ర్మెతివ్వుక్యర 

ఇల, ఇషం చ్యకవాకిః ఇళ్ల 

wear, ఇం (ఆం గిల్లుట; గీరుట 

qn, ర్తిం దబ్బకాయ, గజినిమ్మ 

ఇ, లం పీటిసుడి; Fat 

ఇఇ గర్భం బాధ; కుమ్మరిసా ర; (చ్రక 

వాకపక్షీ 

ఇక, రం కుమ్మ రిసారె; చక్రము తల 

తిరుగుట; వలయము; పరి క్రోమణము; 
చిక్కు, చుట్టు; సీటిసుడి 

ఇ [క్యా చ(కాకారమైన; 

చిక్తు లోకూడిన; చుట్టుతిరిగెడు; డొంక 

తిరుగుడు 

ఇష్యాణ రం చ్యకము, 
ఇటుక ముక్క 

ఇఇ, ఇసి తిరుగలి; మోకాటి చిప్ప 

ఇళ్గా ర్భం చాక్కు ఇళ్ళ 
కు ర్తం చ్యకముః- "నీటినుడి; చక 

వాక ము; తిరుగలి; సైన్యము; కుమ్మరి 

ఇటుకలరాళి; 

సారె; గుంపు; నూనెగానుగ్యు అస్త్ర 
విశేషము; సుడిగాలి, వృత్తము 

ఇకాల[గః రం సుడిగాలి; ఇారశిఇా 
ఇగ, ఇం చర్రవడ్డీ; వడ్డీకి వడ్డీ 
ఇన, రం వేళ్యల బజారు; వేళ్యలుండు 

చోటు 

ఇట్ల, రం కన్ను; దృష్టిః ఇ? 
ఇ, రం కన్ను 
ఇార్లా భలం పోట్లాట, గోల, విభేదము; 

వివాదము 

ల గం గం రుచిచూచుట 

aT. ₹f[0 కత్తుల _మోత 
Tae, ళం విరోధము; భేదాభి 

(పాయము; పోట్లాట 

ఇ[4గ గం పోట్లాడు స్వభావముగల 

ఇక: కం పిల్లల దిష్టి బొట్టు; (ర్య 
ఇశ్రా గం జిత్తులమారి; నేర్చరి 

qr, bg మంగోల్ వంశము 
wma, 
ఇఇ7, రం తండ్రి సోదరుడు 

ఇఇ, [ఇం అన్నదమ్ముల (పిల్లలు) 

ఇక], రం పొట్ల కాయ; ff 
ఇచ, ₹గf[ం తం(డి తమ్ముని భార్య; 

పిన్నమ్మ 

ఇష్టా, గ్య అన్నదమ్ముల (నిల్ల లు) 

Eg ఇం గం పళ్ళతో అదిమిపట్టి 

రసముసీబ్నుట 

ఇక రం మచ్చ,; కళంకము: శి 

ఏదైనా విరిగిన ధ్వని, వేళ్లు విరిచిన 
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శబ్దము; నాకుట,; రోం fz తక్షణమే, 

తొందరగా; (జ్యా శుభముగా నాకితినిన 

ఇభ రం పిచ్చుక; భం మొగ్గలు 

విచ్చిన చప్పుడు; తళుకు బెళుకు; 

దెబ్బ: కం f తక్షణమే, గ౦ 
తళుకు దెళుకుగల; చురుకైన; రుచిగల 
ఇక 0 [గం కాంతిగల; తళుకు 

బెళుకుగల 

ఇరగాగా ర్పం చెంప దిబ్బ; ఇ 
ఇకాగ[, రం చెంప దెబ్బ, ఇం [కాం 

““దట్” మని వగులుట; చిట్తుట; 

కాలుట; మొగ్గలు వికసించుట 

ఇ౭గ[, భగం తలుపుగడియ; టక్కు 

టక్ళుుమను శబము 
ఏ 

ఇంగా భగం తచకు బెళుకు, 
ఒయ్యారము 

TT Fo తొందర; మచ్చ; ఇ 

ఆడపిచ్చుక 
EI ళం (్గం మెటికలు విరుచుట; 

తుంచుట, విరుచుట, రెచ్చ గొటుట 
ఏ 

ఇ౯౫[₹, రం లొట్ట వేయధ్వని; కా 
కాంతి వంతమైన, రుచికల; చపల 
చిత్తుడు 

er, [0 చిటిక; శా! 
ఇక: ఇం “చట్” మనిపగులు 

ధ్వని. మొగ్గలు వికనించెడి ధ్వని; 
3 n 

చిబెడి ధ్వని 

1, fo (ప్రకాశవంతమైన; 

"శల: చపలుడు 

21 

బాం శ్రగం ఛం తలు పగ తీయ; 

fer! 
జన తి - స్గి ఇ౭గా ర్హం పగులుట; చెద్దుట బలుట 

ఇచ, ఈfగ[౦ వచ్చడి; నంజుడు 

ఇకక గం గొం తక్షణమే, ఇక 
ez, ఇం రుచిగల పదార్థము ణా 

రుచిగల; తీక్షమైన, మధురమైన 

qe ₹ం ఈం హడావిడి చేయుట; 

విలవిల తన్నుకొనుట 

ఇత ఇం వ్యాకులత; భయము; 
తొందర; హడావిడి; (జా ఛం 

రుచిగల; తీక్షమైన్య మధురమైన 

wii గం బ్యాం నాకించుట; పదును 

"పెటించుట; లంచమిచ్చుట 
ది ॥ 

ea [T, 

EELS 

EIT» 

ఇం సం గం తక్షణమే; ౫ 

ఇంగా భాగం. పెద్ద రాతి బండ; ఇ్జా[ఇ 

wert, To fo Zo జాగ 
warqaT, ళం హడావిడి, వ్యాకులత; 

భయము; తొందర; ఆంటువ్యాధిసోకి 

కుప్పలుకుప్ప లుగా [పజిలు మరణిం 

చుట 

౭747, రం అన్న పాశనము 

ఇగ, [గం చెటు చేమలు లేని ((వడే 

శము) 

{er చిన్న పిల్లల బడి 

| ఇక ర్హు ముఖస్తుతి; ఇఇ! 
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ఇరా గ్యా ముఖస్తుతి చేయువాడు; 

aaa 
ఇకా. గా 

చంచల మైన 

ఇల, ఇం మెరుపు: (క ఇగ కం 
- ఇ్యాళా 

ఇార్చాళా ఇ (గా ముఖస్తుతి మెచ్చుకొను 

వాడు 

అందమెన; అస్టిర మైన; 

ఇడ [గా లోభి; తిండిబోతు; 

జార్తారా $ రుచుల యందాస క్రీగల, రెం 

తిని _శాగుటలో మునిగి కేలువాడు; 
అన్నపాన పరాయణుడు 

ఇజ్ఞాః రం - వెదురు _ చాప; శిష్యుడు; 

- మెదానముః మచ్చ, రాళ గుట 
క్ > య ల్ 

ఇర్జ?గా చం చట్టుబండ 3 రాతిబండ 

ఇద్జా[-ఇక్టా[. రం. కొయ్య. ఆటబొమ్మల 

సమూహము, గారడివాని సంచినుండి 

వెలువడు గుచ్ల లెక గోలీలు 

ఇక ఆం నష్టము; లోటు; పాదుకలు; 

చెప్పులు; మజిలీ ' 

ఇడా, గ్య చిండిబోతు; లోభి, రుచుల 

యందాసకి కల 

gg, ర్త "పెళ పెళ మనుట 

ఇక, భోం వదరుట; ఇకా 

ఇరగ. రం హాన్యకాడు . 

ఇత ఆగం ఒకరు మరి యొకరి 

వీషమీద ఎక్కిఆడెడి పిలల 
tn 

యాట వ. 

rT, ఇం 

ఇరా. చిం 'దేవునికిచ్చు కాను క 

ముడుపు 

ఇడ: [గాం వృద్ధిజెందుచున్న; పొంగు 

, చున్న 

pd, భం వృద్ధి; లాభము; పొంగు 

శక ఆగం ఎక్కుటి; (ధరల) పెరుగు 
గల 

ఇక? ఇ fh ఎక్కుట; పెరుగుట; 

(నీరు పొంగుట 

- ఇగ రగిం దాడి; ఎక్కుట ఎగుడు, 

కానుక 

మాటిమాటికి 

ఎక్కుట దిగుట 

ar tere శతుత్యము; పోటీ 

గా గాం గం. ఎక్కింంచుట; “ర్నిం 
చుట; - ఎక్కు పెట్టుట; పూయుబః; 

(వవేళ పెట్టుట . 

ఇథ[% రం సెింపొందుట్క దాడి; 

ఎక్కు టన ఎగుడు; పెండ్లి కుమారుని 

తరపున పెండ్లి కుమా _ర్హెకు అభూ 

షణము లర్చించుట 

al. go కానుక; పూజాసామ( గి; 

వివాహకాలమున వధువుకు ఆభూ 

షములర్సించుట 

ఇ్టేగ్గ, ర్భం ఎక్కువాడు 
a, ర్తం ఎత్తుమడిమల పాదరక్షలు 

ఇ, రెం చదరంగము; రథగజాళ్వ 

పదాతుల నెన్యము 
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గగ, ఇం రథగజాళశ్వ పదాతుల 
తనము 

శ గా జిత్తులమారి; నేర్చరి; సూక్ష్మ 

బుద్ధిగల; తెలివిగల; సుందర మైన, 

రం “గజాల; నేర్చు 

EEE ఆం నేర్చు; తెలివి సూక్ష్మ 
ఇష్టా క్షు 1 జిత్తుల మారితనము 

ఇొర్చాళ, గా నాల్గవ; ఇ 
EERIE ర్ణాం నాల్లవభాగము 

SEEKS రం బుగ్వేద, యజుర్వేద సామ 

వేద, అధర్వణ వేదములు 

ఇఇ, (జ్ఞా నాల్గు వేదములు తెలినీన 

చాడు; ఉ తరభారతమునందు కొందరి 

ఇంటిపేరు 

ఇగ్చైకళళా ర్హొం నాల్లువస్తువుల సమూహము 

ఇన్చరొళ్ళా రా నాల్లుబజారుల కూడలి; 

(ద్రాహ్మణుడు వి చొరకు 

ఇగ్పెకాక, కం నాల్గికాళ్లు జంతువు 
శక. ళం దుప్పటి; ఒకఫిరంగి . 

ఇల, ₹ాగ[ చెంపదెబ్బ: శనగ 
ఇఇ. రం శనగలు; ఇ 

ఇన ఇం (కాం కో పవడుట 
TITAT:. భం కాం చిటచిటలాఢుట; 

కోపపడుట 

ఇగళగో Fo 

పురుగు 

ఇఇ రం శనగలు, ఇాగ్షాళ్లా 
ఇఇ రం. కొండలపై ఎత్తుగా పెరిగెడి 

ఆందమైన ఒకవృక్షము 

ప్కగాకు'పెరుకువటు చీడ 
4 ణి ' 

37, రం ఓకపురుగు 

qT, Ff అంగరాః Fru - 
శరా, ఇం కం అంటుకొనుట 
ఇగ  ₹f[0ం ఇబ్బంది; గుంపు, 
wafer, ఇరుకు; కొట్లాట; కత్తి 

au yfen, యుద్దము 
wet fro చిటిక; ; ఒకపురుగు; గా 
గా చన్సిడి (ముక్కు) 

ఇరక-ఇకా రాగ తినునపుప లేక 
శ్రాగునపుకు కుక్కల నోటినుండి 
వెలువడుధ్వని; తినునపుడు నోట 

నుండి వెలువడుధ్యని 

ఒకవిధమైన 

వార్నీసు 

ఇరగ్షా To చెంపదెబ్బ, (తోపు; నష్టము 

ఇరగ ఇం గం అణగుట, నలిగి 

పోవుట; .ని గు వడు టా ఓ త్తిడికి 

లోనగుట . 

ఇరా, ఆం మూకుడు? మోకాటిచిప్ప; 

గిన్నె; కొబ్బరి ఇం కెతోచేనిన కమండ 

లము - 

ఇల్ల, షం చౌర్భాగ్యుడు; 'ఇగ్యూగ? 
ఇఇ, కం ఒకవిధమైన వార్నీసు, ఒక 

పురుగు [(డవాలీ) 

wa కం బం టోతుధరించు బిళ్ల 

ఇ. కం నౌకరు; బిళ్ళజం(టోతు 
ఇఇ ర్తం పాదరసము; చేవ చలువ 

రాయి కోత; త్వరితమ్ము గోలి, 

fz క్షణిక మెన; నిలకడలేని; తొందర 

గల . 
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ఇరగ, ఛ్ల[0 తబ్బిబ్బు! తొందర; 

అసీరత్యము; చాంచల్యము: నిలకడ 
C= 3» 

లేమి 

ఇభ ఈం మెరుపు; లక్ష్మి; వేశ్య; 

జ్ఞా నిలకడలేని; వడిగల 

ఇరాక్ ఇం ఇం ఇగ 
ఇల], ఇం [గం కదిలించుటా ఖ్య 
fx కదలుట, డశగుట 

rz fx గ్యా కుడిఎడమ 
వైపుల: గాం కుడిఎడమ వైప్పల నున్న 

ఇల సం గం తవణమే; అకస్మా 

త్తుగా 

ఇగ, భం చెంపదెబ్బ; ఇంగా 

qT, గంగాం నీగ్గుపరచుట; అణ 

చుట్క పేనుట 

ఇగ, ర చెంపదెబ్బ; భూ (తోవుడు; 
ఒత్తిడి; రాపిడి; ఊప్ప 

ఇషం శం కాం పార్యదోలుట; ఆణచి 

వేయుట బెదరించుట 

ఇషి౭ ఇం చెంపడెబ్బ; ర్ధ్య (తోపుడు; 

ఓ కడి; రాసిడి; ఊప్ప 

ఇంద, ర్తం లోతుతక్కువ గిన్నె 

ఇాంగాళా రక్తం ఇం చెప్పులు 

ఇయ ర్తం నాల్గివభాగము; జేన బెక; 
కొద్దిచోటు 

ఇ శాక్య నొప్పి; బాధ; గం వీరికి 

వాడు ' 

ఇఇ, 0 కం నొప్పిపుట్టుట 

ఇక రం బొడీలుచెప్పువాడు; నమలుట 

ల శాం [గూ నమలుట 

ఇఇ, రం చాడీలుచెప్పుట; పుకారు 

HERG రం తిన్నె; ఆరుగు; వేదిక 

7, te శనగగుగ్గిళ్ల 
ఇష, 

ఇర ) శాగిం మధ్యాహ్నపు ఫలహా 
ఇన | రము 
ఇ్యాగ్గా గా గం తినినించుట, అన్నము 

పెట్టుట 

ITT ₹ౌం కకం ముంచుట, . తడు 
పుట; ముంచికేల్చుట 

ఇగ ₹గ[ కాంతి; తళతళ; వెలుతురు 

ఇగ్గాళ్లా-కగాళై గం తళకుబెళుకు, కాంతి 

ma, గా కాంకిగల; తళుకుదెళుకు 

గల 

ఇగ కం కొం మైరయుట; (పైకా 
శించుట; (పసిద్దిజెందుట; వృద్ది 

ధ ధి 
పొందుట 

ఇనా గా కాంతిగల; త శుకుబెళుకు 

గల 

గ Tee, bao గబ్బిలము 

HN, fo ఒకబెంగాలీ మిఠాయి; fr 

fo మిక్కిలికాంతితో; f మిక్కిలి 

కాంతిగల 

ATT, ఇం గం కౌంతివంతము 
చేయట శా గ్లూ కాంతివంతమగుట 

aT, రా గరిట్కి చంచా ' 
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ఇ, శాగ్గిం చిన్నగరి టె; చంచా ఇషెళ ఇం మల్లె 
ఇ(క[ రం చర్మము; తోలు; తొక్కా ఇగ ఇం వదును పెళ్తైడు తోలు 

TT గాం వింత; వేడుక: అద్భుత పట్టా 

విషయము; తమాషా ఇండి ఇం కొరడా: బెత్తము 

ఇాణాగా క్యా వింతయైన; మిక్కిలి 
అద్భుతమైన 

ఇదా, ఇం ఆశ్చర్యవపడిన; సాగగా 

qagfa Ho సెం గాగ 

ZH, To ఉద్యానవనము; పూదోట; 

పూలమడి; పచ్చని (ప్రదేశము 
ఇ, గం తోటమాలి: శశ 
7 

ఇషాగఖారళ్స్ భం తోటపని 

గారో రం చిన్నపూదోట 

[గ రం పూదోట, ఇగ 

జా రం నింజామరము; శా 

కాగా భం రాట్నపుతోలుచెవులు; 

గొం రాగం మిక్కిలిబక్కాచిక్కిన 

ఇచా₹, రం చెప్పురాపిడిపుండు 

ఇ, “ఆగం కామధేనువు; 

మరము; చిగురుకొమ్మ 
ఇఇ. కొం చౌకబారుచెప్పులు 

ఇషా? ఇరా fక్క గం ధగధగమెరయుచూ 

[7₹, ర్లొం మాదిగవాడు . 

Tf, శం మాదిగ స్రీ 

ఇగ ఇషం మాదిగశ్రీ; మాదిగవృ త్రి 

ఇ గిం నెన్యయు; శైల 

ఇశ్షాఇ₹, ఇం 'నెనికుడు; హే 
Ree 

fa. గాం మల్లవంటి 

వింజా 

పదును పెదెడు తోలువటా 
ది ట 

ఇబ్బం, } రాం చౌకబారు చెవ్పులు 
AIT, 

er, Fo గరి చంచా 

ఇ, Fం సమూహము; (పోగు; కోట 

నింహద్వారము; దుర్గ్యపాచీరము 

ఇ, రం పుష్పాదులపోగు చేయుట; 

కుప్పగా పెట్టుట; ఒర్ (క్రతువుచేని 

నిర తాగ్నినుంచుకొనుట 

ఇం రక్తం గూఢచారి; దూత; ఒక 

జూదము (శాం కదలునట్టి; తిరుగు 
సట్టి; సజీవమైన; అన్టిర మైన ' 

ఇక రాగా పశువుల నీటి తొట్టి; 

మేతతొట్టి ' 

ఇక రం దూత; గూఢచారి; బాటసారి; 

భిక్షగాడు; ఒక ఆయుర్వేద (గంథము 

లేక దానిరచయిత (వాడు 

ఇ₹౫౭7- రం నీచుడు; మేతకోని తెచ్చు 

ఇఇ], ఇం f విరుగుట వగులుట; 
చిట్లుట 

ఇగ, ర్హం మోసము; నష్టము; 

గాయము వాత 

ఇకా రం కుమ్మరి సార; బావిగిలక; 

రాట్నము, విరంగి మోయుబండి; ఒక 

వేటాడు పక్షి 
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xa ఇం f¥o ఆశ్చర్య పడుట; 

తిశక్రమక పడుట 

వ. చ! కవ్యూహము; 

మమ పద్య వ్యూహము 

af, ఇం భయపడిన; ఉలికిపడిన; 

ఆశ్చర్యపడిన 

కీ ఇం ఆశ్చర్యము; ఖాజా? 
ఇరా. రం పెకవీల్ల 

ఇ్యార్శా గం ఉలికిపడిన; జింకిన; కలత 

జెందిన; భయపడిన: ఆశ్చర్యవడిన 

ఇఖెర, రం కుమ్మరిసా రెత్రివ్పుక గ్ర 
ఇల ఈం చ్యకవాకి; ఇక 

౭, ఇం fం గిల్లుట; గీరుట 

iI, లం దబ్బకాయ, గజివిమ్మ 

ఇక కొం నీటినుడి; ఖగ 
ఇక ర్భం బాధ; కుమ్మరిసా 5; (చక 

వాళపక్షీ 

ఇషా కం కుమ్మరిసారె; చకమువ తల 
తిరుగుట; వలయము; పరి[కమణము; 
చిక్కు, చుట్టు; నీటిసుడి 

ఇ [గ్య చ (క్రాకారమెనః 
చికు తోకూడిన; చుట్టుతిరిగెడు; డొంక 

తిరుగుడు 

ఇ. ఇం చ్ర మ్మ ఇటుకోలరాశి; 

ఇటుకముక్కు , . 

ఇ భం తిరుగలి; మోకాటి చిన్న 

ఇకక, రం చాకు; ఇకా 

ఇళ్ళు రం చక్ర ము; "పీటిసుడి; చక 

వాకము; తిరుగలి? వైన్యము; కుమ్మరి 

సారె; గుంపు; నూనెగానుగ; ఆశ్ర 

విశేషము; సుడిగాలి; వృత్తము 

ఇకా రం సుడిగాలి; ఇళాశిళ 
qa, ళం చక్రవడ్డీ; వడ్డీకి వడ్డీ 

ఇ౫37, రోం వేళ్యలబజారు; వేశ్యలుండు 

చోటు 4 

ఇట్లే, రం కన్ను; దృష్టిః aie 

ఇక, రం కన్ను 
er Io పోట్లాట్వ గోల, విభేదము; 

వివాదము 

ఇ ₹ం గం రుచిచూచుట 

TT. ₹[0 కత్తుల మోత 
qa, ఇం "విరోధ ము; భేదాభి 

_పాయము; పోట్లాట 

haar, fo పోట్టాడు.. న్వత్రావముగల 
qeieT ర్భాం పిల్లల దిష్టి బొట్లు? $7 

ఇక షం బిత్తులమ్లారి; నేర్పరి 

[గక్కే కం మంగోల్ వంశము 
TTT, 

ఇఇ లం తండి సోదరుడు 

qu, గం అన్నద మ్యా ల (పిల్ల లు) 

fis, గ, కం పొద లాయ గ ల 
HE a స HOI BEDS 
ig of | yw Sofie Hy as = rR, bs EE es 

న గాక క 

ఇషా, గ అన్నదమ్ముల (పిల్లలు) 

ఇచాగశాగగం To fre పళ్ళతో అదిమిపట్టి 

రసముపీల్చుట 

వార్తా లం మచ్చ, ; కళంకము; వగా 

ఏదైనా విరిగిన ధ్వని, వేచ్ల విరిచిన 
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TN: Fo దీపోత్సవము; దీపావళి 

rE ఆగం సజీవుల మెతవీడు 

7, రం జగత్తు; ఆకాశము; కా 
జడ చేతనములు 

AT, ఇ ఈం మేపుట; మోసగించుట 

RI, Yo ఇం షర 
ఇ రం మేతమేయు పశువు 

ఇక్ ఇ (17, ఇం పపపత్యాదులు 
ఇాగ్యళం రం మేతమేయు వశవు 
ఇగొగ్లా ఇం నడవడి? స్వభావము; వని; 

జీవిత చరిత; (జ్యా పొందబడిన; 
తెలియబడిన, సంచరించినది 

గ, జ్యా ఆచరింపదగినః పోదగిన 

fT, (కా కృతార్ధడెన; తృప్తి 

జెందిన; నీద్దించిన 

fiat, రం వగలాడి తనము; 

నెవము, కవటోపాయము; నడ 

వడి 

fer, ణం నడవ డి, స్వభావము; 

సదాచారము 

గ, fజ్ఞ్య మంచి స్వభావముగల 

వాడు 

ఇచ్చా ఇగ పశువులమేతవీడు; మేత 
7, లం యజ్ఞాన్నము; యజ్ఞ ము 

పచ్చికవీడు; యజ్ఞాన్నము వండు 

పాత 

ఇదా గా గరుకుగానున్న; కర్మ 

మైన: కఠిన మైన 

a గం మేయునట్టి; మేష్పవాడు 

ఇ, ర్తం కుమ్మరిసా 6; తరిమన పట్టు - 

యంత్రము; బొవిగి లక, ధనున్సుః 

చక్రము; ఆకాశము; చొక్కామెడః 

uP: (క్క మంచివిలుకాడు; 

జల్గలో₹ 

ఇ, రం రాట్నుముః ఇక? 
ff భం (వత్తిరాబ్నముః గాలివట 

పుదారము చుట్టు యం_్రము; ఒక 

బాణసంచా 

ఇక, ర్త చందనాదులపూయుట, చర్చ; 

న ల్లెవేయట 

ఇఇ, శాం వాదవివాదము, లేవనము; 

సంభాషణ: షపృకారు 

ఇ గం చర్చింనబడిన; పూయ 
బిడిన రుం లేపనము 

ఇ, రం చెంపదెబ్బ; చాఛిన వేళ్ల గల 

ఆరచేయి ం 

ఇటా ఇగ్గిం ఒబ్బట్లు; పోళీలు 

ఇల్లే, క్షా నున్నని; నేతిలో వేయించిన 

ఇనా. ) గం ముఖస్తుతిచేయువాడు 

ame J qa 
ఇం ఆం ముఖస్తుతి; ఇగ! 
ఇష, గం శిల్పి; నేర్చరి 

ఇష, శగిం వనితనముః నేర్చు 
ఇ ర్తం తోలు; చర్మము? డాలు 

ఇఇ, రం మాదిగవాడు ఇలాగా 
' ఇర. ఇం కం కొద్దిగానొప్పిపుట్టుటః 

సరదావడుట 

nr, Fo నమలుట; కనగగుగ్గిళ్ళు 
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ఇకా గ్య నమల బడినది ఇగ, భం ఆమముగాలేక 
faa, ర్తెం చేనినదావినిమర లచే పోవుట; (లా రారుమారుగానున్న; 

యుట, నమలిన డానినికిరిగిన మలుట, ఆవ్యవస్టితమైన 

చెప్పినదానిని తిరిగి చెప్పుట ఇం కాగ మెరుపుతీగ; భూమి; లక్ష్మీ 
ఇఇ రం పాదరన మూ వణకు; వాయువు; ఇరా [కొం మన్నికగల; గాఖ్యాళ్ల 

[ళా అస్థిర మైన, కదలునది; |, ఇాణా గా జితులదూరి; నేర్చుగల 

వణకునది ఇ, ౫0 మెరుపుతీగ; గాలి 
ఇ, ఇం గం మెరయుట; (పకాశీం ఇగ ఇ నడవడి; (పయాణపృ 

చుట, (ప్రనిద్ధిజెందుట, వృద్దిపొందుట హడావిడి రం కౌకి: గా కదలునది, 
ఇరాళాళ్యాళా రం మరణము; (ప్రయాణప్ప తణభంగుర మైన 

హడావిడి; బయలుదేరుట ఇ లగ్గం (ప్రయాణపుహడావిడి, 
ఇనా (గాం చంచల మైనమనస్సుగల క లనికట్టుగా పయాణమగుట fo 
“వాడు (సయాణసన్నద్ధ మైన 

ఇగ, ఇం సినిమా; గారా TAIT. Fo కం rar 
ఇలాకా ఇం మోసము; తభ | ఇ కొం గం నడివించుట; నిర్వ 
ఇ గం వాడుకలోనున్నః నడచు హించుట, తోలుట; వాడుకలో పెట్టుట; 

చున్న; తెలివిగల; నేర్చుగల (బాణము విసరుట; (తుపాకి) 
ఇ౭ర[, ఆగ, మర్యాద; పలుకుబడి; గౌర కాల్నుట; (పారంభించుట 
వము aa fo చంచలమైన; నడచు 
ఇలా [గొ వాడుకలోనున్న; అమలులో నట్టి 

నున్న TAT. డం యా (త; రివాజు, 
ఇత, ర్హాం కదలిక; పోకడ; రివాజు; (వయాణము 

వ్యవహారము; తిరుగుట ఇల: రాం రీవాజు; రెండవ పెండి; 
ఇగ, గం వాడుకలోనున్న;ః పరిపాటి 

మన్నిక గల గ, ర్తం కదలిక; గమనము; [గా 
అగి ఇం ళం పోవుటవ సాగుట; కొంపించుచున్న ; గతించిన, అస్థిర 
జరుగుట; వృగ్గిహాందుట మైన; పొందబిడిన; 

త, ఇం ఫం ఇగ ఇగ గా [గం కౌర్చుటు ఖంగ్యా 
భా, అగ పిండి జల్లెడ; ఇ్రశ్రాల్ళి కారుట 
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జా, ళం పావలానాణిము 

= EEN రం చాడీలుచెప్పువాడు; ఆబద్ధాలా 

డువాడు [సంఖ్య 

వారగా గా నలుబదినాల్లు; ర్త 44 

ఇ, రం పుకౌరు; నింద; చాడీలు 

చెప్పుట 

ఇగ, ఇం కన్ను; ఇళ్ల 
rT, Fo నీటి బుగ్గ, కళ్ళజోడు; సూది 

బెజ్జిము 

ఇరా ర్హం నేత్రము; ౫ 

ఇ శగ్గిం చిన్న నేతము; కంటి 

నెగ; వెమనస్యము 

ఇర [గం (ప్రత్యక్ష ముగాచూచిన 
గ, రం (వత్యక్షసాక్షి 
ఇగాగచ్షాగ[ ళు శా కంటిబెదరింపు 
TH 7 qT Fo మిక్కిలి (సియమైన 

వాడు; నేేత్రజ్యోతులు; కుమారుడు 

ఇషా రం కళ్ళజొడు; నీటిబుగ్గః సూది 
బెజ్జము 

కళ్ళా ర్థం నేత్రము ఇళ్ళ 
ఇఇ, ర్తం తేనె; పానప్మాత 

ఇక ఇం తేలికనొప్పి, బిళ్లా 
wae, ఈం fo తేలికగానొప్పిపుట్టుట; 

వ్యసనముకలుట 
క్ 

ఇషా రం వ్యసనము, ఆస కి 

ఇ, 70 (ళం ఆంటుకొనుట; మర 

ణించుట 

eq, (గా అంటించ 

కారం 15 లిసికుట్ట బడిన 

బడియున్న; 

ede. గిం అతికించుట 

ఇరగ [ఇం ఆంటించబ డిన 

ఇరా భగం గొయ్యి; రం తాత్కాలిక ముగా 

కొయ్యవలకలతో కట్టిన నదిషెని 

వంతెన; సము(ద్రపుకరకట్ట లేక వారధి 

ఇ, ఇం వవులకలకలారవము 

rT, కం [ళా వతులుకూయుట 

ఇశT, రృం బురద; రాళ్ళుపరచిననేల 

7, కం సతులకూత:; వేళాకోళము; 

నవ్వులాట 

I ₹ం 0 సటీలుకూయుట 
wT, ₹ం fF కోరుట; చూదుట 

fr, ఇం కోర్కె; uk 
ఇకా, రం మురికినీటిగుంట; భూ. 

రృధ నాగారము 

a, ఆగ వేడు క, ఆనందిము; 

హ ర ము; కోలాహలము; fo 

(శేష్టమెన; సొగనెన; మంచి, అంద 

మైన 

TT, కం (య్యా ఆనందపడుట 

ఇాజ్షభ్రా రం బురదః ఊబి; ఆనందో 

తృవము;ః ఆడుసు 

ఇజ్షళ కళగం శగం మెర్లిమె ల్రగపచారు 

చేయుట 

PT, శాగిం. వేడుక హర్షము; 

కోలాహలము;ః ఆనందము 

ఇశ్రసా ఇం బురద; ఊబి 

gt, ఇం వొవిగిలక; TIT 

ఇళ To (సంఖ్య; [ఇ నాలు 
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rel, ఇం నలుదిశలు, 
(పపంచమంతయు 

చ, భం. (ప్రహరీగోడ; 
RIT 

ఇక: రం బుధవారము జ్య 
ఇక[ఇళ [కొం నార్గవః రం నాల్గవభాగము 

శక bho నాలుగు; ఇ[₹ 
ఇడ్డ? 

Ee, ఇం భాం పిండుటు నొక్కుట; 

సారముతీయుట 

మ ra బాం [10 నాటుట; నిర్వహిం 

rial, చుట, నమ్మి ఒప్పగించుట 

ఇస్ గం మోనగాడ్యు బై 
ఇల్లై, ర్తం మోసగాడు; భూ చుండు 

వ్యాధి; (క్యా బట్టతలగల; - జిత్తుల 

- - మారి; ధూరుడు 

fm గం కొం ఎల్లిగుర్తు పెట్టుట; 
వడ్లరా+ పైగీతలతో “గుర్తు పెట్టుట 

hr, ఉం బలళాలి; జిత్తులమారి; 

ధూ రుడు __ 
5 my “Rus ఇ 

7 fo పకీముక్కు; ఇన్నా 

ఇరగ ర్జం చీమ; చెంపదెబ్బ 

ఇ, ళం (సబల మైనకో రె; పోటీ 

గుంజ; ఆధిక్యము; అత్యవసరము; 

ళా. (శేష్టమైన; (సపసండ మై న 

పెడసర్వన, తృ ప్రిజెందిస; (పదల 

మస - 

Fz వ ఊం |కారుడు 117, కం మాలవాదు, [కారు 

fer, డగ చూలది 

ఇక రం చంద్రుడు ఇక? 
ఇ. ఇం వెలుతుడ; వెన్నెల 

మేలుకట్టు; కలువ 

fan, ఇం. తుపాకితో 
కొట్టుట నేర్చుకొనుట 

ఇళ, ఆగం వెండి; ఆర్థికలాభము 

ఇళ్ల Fo అల్లము; చం్యద్రకాంతమణి, 

శు క సక్షము? చాం దాయణ(నతము, 
య 

(జ్ఞా చం_ుని సంబంధ మైన 

ఇర్గ భం ఓ క్రీడ త్రోవ తుపాకిచెవి; 
సంపెంగ; ఆణబుట; ధనుస్సు 

ఇరగ? గాం (కాం ఆణదుట; అదుముట; 

(తొక్కుట [ఉమ్మె త్ర 

గురిచూచి 

[రల రం బంగారము; నం సెంగః 

wiq-aiq, Eis వ్యర్థ (పలా పముః 

aiqz-aiq, J axa 
aq ర్తేం బియ్యము: _అ.న్న ము; 

అటుకులు 

779, ర్య అభిరుచి అనురాగము; 

త్మెవాభిలాష 

TTI Yo బియ్యము; అటుకులు 

ఇగ[కా,. ర్భం చక్రము; కుమ్మ రి సా ర; 

చొక్యాచెయ్యి తిరుగలి; చీలిక; 
పగులు; సీమసవ్నము; బావిగిలక 

(జ్య తెగిన; పగిలిన; 

ఇక, [షం బలముగల; ఆరోగ్యముగల 

ఇాళ్ళాగా ఇ₹ం గై గీతలు గీచిగు రులు 

లేకహద్దులేర్చ రచుట 
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ఇక రం నౌకరు సేవకుడు 
rts నిం వరిచర్య, "నేవ 

ఇషా భం వజము, తిరుగలి 
ఇగ, ర్హం చాకు; కొత్తి 

YEN ళం f%ం రు చిచూచుట; 
Eicon] 

ఇఇ", రం తండి సోదరుడు 

ఇఇ శా తండ్రి సోదరుని భార్య 

77, ఇషం కోరిక; వ్యసనము; రుచి | 
మరుగుట; రెం నమ్మించి మోసగిం 

చుట 

TT, 70 గం నాకుట; రుచిచూచుట 
ఇ, ర్తం ముఖస్తుతి, తీపిమాట 

ఇరా కం తీపిమాట 

ఇల (గా ముఖస్తుతిచేయువాడు 

Re స అగ్గి ముఖసుతి; ఇగ 
we fe A 
ఇగ రం వానకోయిల్య చాతక వక్ష 
ఇ1ర్చ₹ రాం నాలుగు చ క్రమలబండి, 

స్నా నేర్పగల; నాలుగు 

ఇ[వ్చ[₹ణ, రం సారధి; బండి తోలువాడు 

ఇ్యాస్రాళ ళం నేర్చుః ఇర 

ఇగ్చాగ[ణ రం ఆషాఢ శుద్ద పక్షము 
మొదలు కా ద్టీక శుద్ద వక్షమువరకు 

చేనెడి యజ్ఞ ము 

శన్షబే, రం చేర్చ, = 
ఇళళి, రగా దుప్పటి; ఉ త్రరీయము 

లి, [గం ఉత్తరీయము కప్పు 
కొనిన వాడు 

ఇ గం పిండారటోనీ 
నట్టున్న వెన్నెల; పండు వెన్నెల 

ఇగ సంగం ఆకస్మాత్తుగా 
ఇవా 

ఇనా ంర్భం పేకాట, 
ఇఇ, ర్తం ధనుస్సు; ఇంధ ధనుస్సు; 

వృ తపుచాపము రాగ కౌలిచప్పుడు; 

ఒ త్రీడీ; (తోవు 

ఇగ, భాగ తవుడు; జ్యా చదరమైన 
ఇకా ఇం తవుడు పొట్టు; చిట్టుః 
ఊత (కా చదరమైనః నష్టమైన, 
అణగిన 

ఇ ₹ం గం అణచి వేయుట; 
ఒత్తుట: అదుముట 

777, క్షం చసలత్వము; అవ్టిరత్వ ము; 

EA చంచలమైన 

ఇనా [జా ముఖస్తుతి చేయువాడు; 

శ 
ఇ, ₹f!0 ముఖస్తుతి; ఇ 
ఇలాగ, ర్జాం దాంచల్యము:' గా 

ఇళాగ గ ఈ 0 బౌగుగాన మిలితినుట 

A. భాగం తాళపుచెవిి జ్ఞ - 
ఇాళ్ళాళ్ళా ర్హం కొరడా; బెత్తము 

ఇషా. గ్య నేర్పరి; ఇజ్ల 
ఇ ₹f[0 నేర్చు: ఇఖ్గగా 
2731 ఇం గ్లాం కినుట; mT - 
ఇ శాగిం శాళపుచెవి; ఇగ 

 ఇగ్బా ర్తం చర్మము, తోలు 



జాలా 332 SIE 

qr ‘fr పరస్త్రీతో అక్రమ 

సంబంధ ముగ లవాడు 

ఇ. ఇం సరశ్తీతో ఆక్రమ 
సంబంధము కొలిగి.ముండుట 

ITT, రం వింజామరము, FE 

ఇగ ర్పం వింజామరము వీచువాడు 

ఇల ఇం తేయాకు, తే నీరు (Tea); 

ర్దొం (పగాఢవాంఛ ౩; అదిరుచి; ఆను 

రాగము 

[డగా రం 
ఇ, భం 

ఇళ రం ఆల్బాహారము; శా 
క్షా [ఇం నాలుగ్యు రా నాలుగు సంఖ్య 

ఇ, గర్భం పపవుల మేపువాడు; బంధ 

నము; గూఢచారి; చేతిబేడీలు; 

గుజ్జమునెక్కిన నైనికుడు 
TREAT Fo రింగుగీతల చదరపుగళ్ళ 

_ గుడ్డ 

కాగా కొం గుజిపు గుడ్డజీను 
Tr, Fo వందిమాగిధులు; భట్రాజు 

I, భం (పహరీ గోడ; ఆవ 

రణము 

గా గం గం విధిలేక గత్యం 
తరము లేక 

ఇంగా గిం మంచము, ఇగ 

గ కొం సకువుః ఇ 
ram, Fo చదరముగానున్న తోట; 

ఆంద మైన పెద్దతోట; నాలుగుచదరపృ 

గబ్లగల కాలువ లేక రుమాలు 

(టీ పాక 

ఇంగా నగా ర్తం గుం|డని దిండు 

ఇరగ ఇం నలుగుడమిత్రుల 

గోష్టి; వెండి నాణెము; నున్నీ మహ 

మ్మదీయల సముదాయము 

జా Fo పశువుల మేత; ఉపా 

యము 

గగ ఇం. దావా వ్యాజ్యము, 
ఫిర్యాదు 

afer, రం నడవడి; సదాచారము; 

ఉమ. భావమ్ము పవి [శ్ర 

జీవనము 
ఇగ, గ్భా పోవువాడు; ఆచరించువాడు, 

ఇం ఉచ్చు; వల, అపరాధ పరి 

శోధన; చాడీలు; రం వదాతి దళ 

నైనికుడు 

ఇక, రెం బృహస్పతిః (ఇ అందమైన 

raf, రెం నాస్తిక మత (వవ ర్హకుడై న 

చార్వాకుడు 

ఇగ ఇం నడక; తీరుు నడవడి; 

ఆచరణము, రివాజు; వదతి; సేర్చు; 
థి ఛి 

టక్కు 

ఇఇ, గం 
మోసగాడు 

అ, రం ఆచరణము; నడవడిక 

RI ఇం. ధన రన; పోకడ; 

నడవడిక 

ఇళ క్తం ఊిపుట; జిల్లి ంచుట; జిల్లైడ; 

తప్పుడు; కదిలించుట; (ప్రచార ము 

చేయుట 

న డుపువాడు, రం 
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ఇార్రాగ్గా చా ఇజం కదిలించుటః 

చెరుగుట, జర్రించుట, నడి ఏించుటకి 

వడియగట్టుట 

ఇతనే, ఇం జల్లెడ: ఇళ 
ఇభ, [షం మోసగాడు; టక్కరి 

Tt, ఇం టఉక్య్థరి తనము; 

మోసపుచ్చుట 

TI Go (ప్రస్ట్థానము, (ప్రయాణ 

ముహూర్రము 

ఇభ [జ్యా నేర్పరి; ధూర్ర్తుడు జత్తు 

లమారి 

అశ, కాగ టక్కు; నేర్చు 

ఇ7అ[7, ర్పొం పంపిన వస్తువుల వలీ 
(070106): దిగుమతి లేక ఎగుమతి 

సరుకు: విచారణకై నేరసులను 

మేజ స్ర్రేటుముందుంచుట - 

fear, గ జిత్తులమారి; టక్కరి 

ఇగ, గా తుంటరి; ధూ రుడు;జిత్తుల 

మారి; మోసగాడు; ఇం నడవడిక 

rea, గా నలుబది; ర్తం 40 సంఖ్య 

ఇాారగగ్షాగ రెం నలుబది వస్తువుల సమూ 

హముః చత్యారము; నలుబది 

రోజుల కాలము 

77, రం ఉత్సాహము; (పబలవాంఛ, 

అనురాగము; ఆస కి; 

ఇ[ఇకక అగిం విడిది? బస; కాశ 
aT, గం ఈం కోరుట; ఇ 
ఇఇ, ర్త బియ్యము; అన్నము; అటు 

కులు 

ఇగ ఆగం చకార. లేకబెల్లపు 
పాఠము; రుచి; మాదిరి; మచ్చు (బంగా 

రము 

77, ర్తొం పాలపిట్ట; న్మేతము 

ఇచా కొం న్మేతము; పాలపిట్ట; డే 

సాగు; దున్నుట 

ఇగ గం రైతు; దున్నువాడు 
7, శం కోరిక; (పేమ గొరవము; 

ఆవశ్యకత; రాం బావి 

ఇ, రెం (పేమించువాడు; కోరువాడు 

ఇఇ, రం వాని త్రవ్వువాడు: గా 
కిడుచేయువాడు 

ET, శాం కోరిక; (పేమ 

ET, To గం కోరుట; (సేమిం 

చుట, గొరవించుట; అడుగుట; ఆశిం 

చుటః భోం అవశ్యకత; కోరిక, 

(పేమ 

ఇక కాబా మీంచి; కంటె 

ఇజం, రకా వలయును; కావలయును 

' ఇక్టై ఇగ ఇష్టమైత్సే లేనిచో 
(స్ రెం చింతగింజి . 

రోల, కొం గండుచీమవి ఇ 

౫*లె. ఇం చీమ; ఇల 
faa, రా చిన్న ఏర్ప వాడు; కోడిపిల్ల 

, ₹ం గం కౌర్ల మొ నవి 
తిమ్మి రెక్కు.ట; 'ముడుచుకో నుట 

ాాళ్రా ఇం ఏనుగు ఘీంకారము; 

1, ఇం గ ఘీంకారము 
చేయుట; గర్జించుట ' 
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షా ఇం చింతగింజి; చింతచెట్టు 

గగ, భం చింతదెట్టు; చింత 

పండు 

ఇగ, ఇం తలపు; చింతనము; ధ్యానము 

చింత 

a, ర్త నిరీకీంచువాడు; మననము 

చేయువాడు; జాం ఆలోచించువాడు; 
ధ్యానించువాడు; చింత్యిచువాడు; 

aa, రం వలుమారు తలచుట, 

వివేచన; ధ్యానము 

(ఇగ? ఇం చింతనముః శా గ్లూ 

చింతించుట; 

వివేకించుట 

గల, గం ఆలోచింపదగిన; చింతిం 

- పదగిన ; విచారింపదగన 

fe శం. తలపు; చింత; ధ్యానము; 

చింతన ము. 

far, కొం కోరిన కోరికలనిచ్చెడి 

దేవనుణీ; వరమేశ్వరుడు 

ff గం ఆలోచన లోనున్న; 
వ్యాకులపడుచున్నః చింతనతో ముని 

గియున్న; చింతగల 
we, fm చింతింవదగినడి: ఆలోచింప 

దగినది; విచారింపదగిన 

af, రెం చింతగింజ- : 

a, దాం గండు చీమ; ఇకా 

ఇచెశ్ళ ఆగం చీము ఇల 

య | కం అటివల్య జజ 

పలుమారుతలచుట, . 

fa. ర్తం కసాయివాడు;, ళం తెర; 

వెదురు బద్దలత డిక; కాంతి; మెరుప్ప;ః 

కలుగునొప్పి 

జ్యా: రోం సన్నని వెదురు బద్దలతదిక'; 

తెర 

fame. రం ఓక విధ మైన పట్టువస్ర్ర ము; 

(క్యా మురికిగానున్న 

గాబా గం మురికిగానున్న 

వస్త్రము; వూల అల్లి క 

జగ్గా (గం మృదువైన; నున్నని; 
నిగనిగలాడెడుః తళతళ మెరసెడు 

కాగ్ ళం మృదుత్వము; నునుష 
నిగనిగ; తళతళ 

fam, ఇం గరం మెరుగు పెట్టుట; 
నునుపు చేయుట; ఇం గాం నును 

ఉండిఉండి 

"పె క్కు టు (కొ వ్వెక్కుట; తీసి 

ఫలుకులుపలుకుట . 

frre, భం నునుపు; మృదు 
త్వము; నిగనిగ; తళతళ 

“పూల 
జగ్ ss షోకి ల్లా; 
ff, 1 రంగడు, విలాసవంతుడు; 

అందగా డు 

7, ఇం గం ఘీంకారముచేయుట 

faa, ర్తం కసాయివాడు; ఒక పట్టుబట్ట 

he, ర్భాం చికిత్స చేయుట 

fff, గ్య చికిత్స చేయబడిన 

గాలా f చికిత్స చేయదగిన 
(ఇ, [7 చవ్చిడి ముక్కువాడు 
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fa, ఆం చిటిక; EE 

జ్యా రెం తలవెండ్రుకలు
, ఉడుత, 

కొండ 

గాల్స్ ఇం చిటిక; (కాల 

f=. గం పోక చెట్టు; వక్క గ్య 
Ff, $ నునుపైన! మృదువైన 

fr, ఇం కలుపు మొక్కలు 

faq, do [జ్యా కలుపు తీయుట 

a, ళం కొలుపు తీయు ట, 

క లుప్పకూలి 

ాష్లాగ రం గోమారి; ఉత్తరేణ్ 

శ, శాం గోమారి 

జూ, 
గల్స్. (కం పొన్లికాయ 
గాగ ఇం fro అల్లరి చేయుట; 

కేకలు వేయుట 

Fle గాం fy పంటితో అదిమి 
రసము పీల్చుట 

రా రెం తాపీ పవివాడు; ఇ 

fae, క గుడ్డ పేలిక; చీటీ 

reat, ₹ం గ్ల చిటపటకాలుట, 
ఎండిచిట్లుట; 

fem రం గుమాస్తా; వాతగాడు 

ఇగ కొం వ్యర్థ (పేరేవణ కళై 
కము, జ్ఞా తెల్లని 

fag fro చిల్దా పు స్తకము; ఖాతా 
ప్ప స్తకము | 

గ, రాం జాబు; చీటి,. ఆజ్ఞా 

పత్రము ' 

పగులుట; కోపించుట న 

- 'ఇగాాశాగాం 

feat, 
eer, 

, fag, తం [కుం 

i 

fz, ఇం ఉత్తర (ప్రత్యుత్త 

fart, ర్షుం పోస్టు బం[టోతు; 

eral 

గూడా, గం కస్సుబుస్సుమనెడుు 
కోరకొరిలా డెడు 

fqgfagrar కొం [గం చిటచిటమవి 

కాలుట; కోపించుట 

అగా గాం కన్నుబున్సునునుట; 

ముకో).సము 

fea రం అటుకులు; fag 

fT, ఇం మగ పిచ్చుక భా 

ఇగ ఇం వక్; ఇభ 

రం జంతు ప్రదర్శన 

శాల; 200 ఇం 

fg బోయవాడు. 

జ్యూ, ఇం ఏవగింపు; విసుగు, కోపము 

కోపవడుట; 

విసుగుకొనుట 

ఇ, కం మనన్సు;ః దృష్టి, జ్ఞా వెల్లకిల 
పడియున్న; (పోగుచేయబడిన 

0, అం డ్రగంటిచూషుః దృష్టి 

fami: గం వలువన్నెలుగ ల 

వివిధ రంగులుగల 

గ గం ఇష్టము వచ్చినట్లు 

| far, గం గం అనేక.రంగులలో. 

చితించుట. 

fr, గం వలువన్నెలుగల 
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గ. ఇం (క్రీగంటి చూపు; దృష్టి వ్వుములుగలది; సునోహర మైన; 

fa, ఇం కొం చూచుట కైరానా 
fT అం చిలి; ప్రోగ్యు న్మశాసము 
fu ₹ం గ్లోం హెచ్చరిక చేయట; 

జ్ఞ పిచేయుట; జ్ఞానో పదేశముచేయుట 

ft. ఇం హెచ్చరిక: షా 
గా ఇం చితి, తెలివి రాశి; (పోగు; 

దుర్గ; అగ్ని సంసారము 

గ ఆగం చిత; రాశి; వడ్డాణము 

fa, వం చిత్రకారుడు; (గా 
[ఇష ఇం గం చూచుట; కశ 
గర, ఇం క్రీగంటి చూపు; దృష్టి 

ధా ఇం చూచుట; క్షీణ 
ఇ ళం (క్రీగంటి చూప్ప; దృష్టి 

faz. రం మనస్సు; కోరిక; 

హృదయము; {ఇం యోచింపబడిన; 

కోరబడిన, కనుగొనబడిన 

fr fr క0 (కొంకి; విచ్చి 
uf, ఇం స్వభావము; మనో 

భావము 

గా రం పని: భ్యాతి; బుద్ది; భక్తి 

(ఇక్షు ఇం చిన్నమచ్చ:; కాలిన మచ్చ; 

జూదమాడుగవ్వ 

fae: ర్భం గోరి; స్యశానము; (శా 

చితిసంబధమై న (పోగుచేయ 

బడిన 

fT రగ చితి పోగుచేయుట 

faz, రం బొమ్మ; బొట్టు; చిత్ర వర్ణము; 

పదచమత్కార ము; ₹జ్లా నానా 

విచిత్ర మైన; కనబడునది 

fm, రం 
చిరుతప్పలి 

fq. శాం చిత్ర లేఖనము 
గాల కం చిత్తరువు వాయవాడు 
చ, భం చిత లేఖనము; చితకళ 

(గాల రం చిత్తరువు (వాయబడిన 
వస్త్రము;ః సినిమా; నినిమా తెర 

fr, కగిం చిత్తరువు గీ యుకుంచె; 
చిత్తరువు; అప్పరస విశేషము 

(ళ్ళు [70 చిత్తడవువలె; నిశ్చేష్తుడెన 

గ్యాగాఇాం ఆగం చిత్తటపులు (వాం 
గది; ఆనేక చిత్తరువులు పున్నగడి 

fama, ₹గిం రంగురంగుల చి త్రరు 
వులతో ఆలంకరింపబడిన గది 

జ్యా ఆం ఒకనక్షతమ.; పలువన్నెల 

fafa, 'ం చితింపబడిన, వలు రంగు 

లతో చితింసబడిన 

గాళ్లు. కం చింపిరిగుడ్డ) బాగా 
TET, ₹ం గం చింపుట; అవమా 

నించుట; చీల్చిచెండాడుట 

చత కౌరుపు; టొటు: 
లొ 

గారో YC వక బప 
గ జ | గం యల (దలటొెత్రి 

fT. రం గొం వరబహ్మ: జాని; 

స్వచ్చుముగు జ్ఞానము 

fart, గార గ్ల నివ్పరక్వ 
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జ్యా గం fro గోడ పెట్టుట; ఏరుట 

ff, గా తెల్లని చైనా దేశపు 
జ్యా rar రం వేరుశన గః 
qr 

గణాల, రం పరమేశ్వరుడు; స్వచ్భమగు 
జ్ఞానము [గా జాన స్వరూపుడైన 

| 

fష7క రం గురుతు; ముద "ఏరి 

fara ₹ంగ[ం పరిచయము 
చేయుట; గుర్తుచేయట To (గాం 

గు శ్రింపబడుట 

fer భం స్మారకచిహ్నము; 

గురు 

fr, [గం పరిచితమైనః గ 

farft, పరిచయము; ఎరుక 
fran: (ఇం 
fafa, జ్ఞా గుర్తుగల, గుర్తు పెట్టబడిన 

fama, ఇం కం అంటు కొనుట; 

పనిలో లగ్నమగుట 

rn గాం క్యా అతికించుట,; 
కౌగిలించుకొ నుట 

(ఇంగా [ఇం జిడ్డుగానున్న; బంకగా 
నున్న 

fT, కం గం అంటుకొన్సుట; 
జిగురుగా నుండుట 

fm. ఇం జిడ్డు లేక బంకగా 

నుండుట 

షమన్కంగల 

(ఇలా ఖం [క అంటుకొనుట 

22 
శ 

fafue, 

fa! 

fT కాం అణీగియున్నః చప్పిడి 

(ముక్కుల) 
ఇంగా గం గం అంటించుట 
fg, ౯0 పునికన్నులుగల 
గాం Yet పిడక; కాణీ 
fer. 

fz రెం చప్పి డి ముక్కుగల 

వాడు | 

faz, 
షణ [50 గమ్య బట్టి 
fr ఇం గం అతుకు కొనుట; 

కౌగిలించుకొనుట; గట్టిగాఅంటి పట్టు 

కొనియుండుట 

[౭1 ర్భం పటకారు 

fare గం fifo 
కౌగిలించుకొనుట 

(షా రాగం చిన్నపటకారు 

గ, ఇగ్గిం పొగగొట్టము 
గగ గొం దీర్జాయువుగలు; 

ర్ం మన్మథుడు, కుమారుడు 

fr గం దీర్జాయువుగల 
fr, గం పురాతనమెన్య qr 
జంగ్యా చాల కాలపు [0 [౫ 

చాలకొలమువరకు; ఎల్లప్పుడు 

ఇనా గొం మురికిగానున్న; గల 
ాత్తలు క్తొం చింపిరిగుడ్డ, గాళ్? 
fal, ఇం (కా చీలుట; చినుగుట, 

పగులుట ' 

అ తి.కించుటి; 

| గ, గొం ముక్కముక్కలయిన 



గ్య 338 city 

fain, aE [గా చీల్చించుటః చెంపీ౧ 

చుట; పగులకొట్టించుట 

ఇభ ) ళం చర్మము; (కొవ్వు 

ఇగ § మొ॥ నవి కాలునపుడు 

వచ్చు దుర్వాసన 

faa: Ho చీల్చుట; చింపుట , 

పగులకొట్టుట; వీటికిచ్చుకూలి 

గ గ రం దీభము, కుమారుడు 

true, గం గం దీపాలు పెట్టు వేళ 

ఇరగ, కొం రీవస్తంభము; శల్య 
fern, ళం ₹o fader 
went. క్తెం నేలవేము 

ఇన్, ఇం వినయ పూర్వ క మై న 
(హీర్థన 

fuer భం నొప్పి, నిగనిగ; కాంతి; ' 

మెరుగు 

fr గం ఛం ఉండి ఉండినొపవ్పి 

పుట్టుట; 'పకాళించుట 

ef, ఇం ొం ఎండమిటమిట 
లాడుట; మెరయుట 

గానక? రెం కొట్టు: ఇళ? 
fl,  f చంచలమైన; తుంటి 

ఇళ? | రిమెన 
ఇన ఇం పుగాకు గంజాయి మొ॥ 

వాటిపొగ పీల్చుచిల్లము గొట్టము 
ఇరగ భం హుక్కాయ౦దు ' 

చి ల్లముగొట్టము " యుంచు భాగము; 

_ వృక్కిలలించి వుమ్మి వేయుటకును; కాలు | 

చేతులుక తుగుకొనుట కుపయో గించు 

ప్మాశ 

షా ఇషం వెదురుదిద్దలతడిక 
fe, కొం చిల్లచు గొట్టపుమూత 

రా, రం (ద్ద; (కా పునికన్నులుగల 

వాదు 

గణక, ర్తం చీరపేను 

1], ర్తెం వింటినారి; త లగు డ్డ జిరీ_ 

అంచు, నలుబదిదినములకాలనులేక 

(వతము 

fra, కొం 0 బిగ్గరగా అరచుట; 
గోలచేయుట 

గాల ఇం సందడి; గోల; గలధా; 

పెద్ద అరుపు 

గా ఛాగ్గిం పక్షీకూత; ఇకా 
[కశ ళం భయము; జింకు 

సభా ఇం గజ ఉలికిపడు ట; 
ELE 

f క్ట ఇం గం గిల్లుట 
(ఇల, అం చిటికః ఇ! 
fa. రం ముద; మచ్చ; గుర్తు; 

జండా; స్మారకచిహ్నూము 

జ. గం గుడ్తవేయబడిన; 
గుర్తుగల 

ఇ||౭ కం గండుచీమః fe 
ఇల, అగ్గిం చీమ గలి... [వాడు 
ఖా ఆగం శేకః బురధ; లం కసాయి 
[ఇర రాం నూనెమడ్డి; fq. మిక్కీలి 

మురికిగా నున్న 
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శ ఇం [కం అరచుట; సెడ 
దొద్చిలు పెట్టీఎక్చుట (జ్ఞా నున్నని 

ఇశ్రా భగం అరుపు; కేక 
శ శా గం దుచిచూచుట 
శ, ఇం కం అరచుట; కేకలు 

వేయుట 

గీర, ఆగం గలభ్గా అల్లరి 
శశ ₹గ వస్తువు; సొమ్ము; ఆభూ 

షణము; విషయము; సామి 

ఇక రం ఒకవృక్షము, The Pine tree 

ఇగ. రం మనస్సు, హృదయము, 
చితానక్ష(త్రము 

ఇగ లం చిరుతపులి; మన స్సు, 
హృదయము; కక చింత గ్రా 
కోరబడిన 

Ar, రిం సెద్దశేక; అల్లరి; 
గలిభా 

ఇగలక్ర[ రుం చింపురిగుడ్డ; గాళజ్ఞ 
ఇలాగా చం [గం చింపుటః దంతము 

లతో చీల్చుట 

ఇగ కం చింనిరిగుడ్డ; ఇళళి. 
ఇగిగా రం చైనా చైవీయడు; ఒకపట్టు 

వస్త్రము; జిండా, + నూలు 

77, కం గక గు _ర్రింనుట; mga 

ఇగ, రం. చైవీయడ్యు గ్లూ చైనాదే 
శపు; చైనాలో లభించెడి 

ఇగగ్యా గాం చైనీయడు, చై నాదేళప్ప 
fm రం వేదళన గ; 

బ్యగ్! 

నమ కొనవాతనొనలనతునానను. మొనల భవనము అన. 

ఇగ, ₹కf[0 పంచదార చై నాభాష; 

నా నాచేశప్ప తె ల్లమట్టి టిర్తంలై నీయ డు; 

ణం పై నాదేశప్ప; "ఇ నాలోలభిఇచెడి 

ఇ నజ. రం గురుతు; మచ్చ 

yg. రం కంటిపుసీ 

ఇఇ, గ్యాసాగి ముడు చుక్ కొనెడి 

స్టితిస్థాసక మైన; Elastic 

శ! ఇం చింతగింజ; [7 
ఇగ రం వస్త్రము; బొద్దులదుస్తులు; 

చెట్టుబెరడు; రేఖ; ఒక వృక్షము 

(The Pine Trce) జం చీల్చుట; 

కోయుట 

fT? చం fro చింప్పట; కోయుట; 

చీల్చుట 

శక శాగ్గం త్రచికిత్స, ఆపరేషను 

ఇగ, ర్త త లపాగగుడ్డ; గాయము; 

చీలిక; పగులు; కోత; (గామసరి 

హద్దురాయి 

aa, ఆగం తలపాగధరించుట 

గళ ఇం గద్ద, Trg 

ప | రం చీర పేను; గ్య 

ఇఇ ర్హం అట్టు fm? 
ఇక, రం గద్ద: శల 
ఇళ్ళ రం వస్త్రము; సన్యాసుల వేషము; 

బౌద్ధ భికువులదుస్తులు 

Ta రాం బౌద్ద "శికువు; సన్యానీ 

జైన సాధువు [aia 

ఇనా ఆగం ఉండిఉండి కలుగు నొవ్పి; 
\ 
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శల ర్దం చేతి నట్టు; పంచా 

ఇగ ఇగీిం ఆ బభ్యార్సీ సుంకము; 

చిటి కెడువదార్థము 

fer. ణా జుట్టు ముడి లేక పిలకగల 

వాడు 

ఇక? ) ఈం జుట్టు ముడి; పిలక; 

మిటు గొల్బుట; (మెరప్పు మెరయుట 
౧ 

ఇఇ రం ముద్దు పెట్టుకొ నువాడు; 

నూదంటు రాయి; మిడిమిడి జ్ఞానము 

గలవాడు; కాముకుడు, "పె కు 

(గంధములు పెపైన చది వినవాడు; 

(తానుముల్లు; మోసగాడు [కొనుట 

శ్వాశ, కొం ముద్దు; తాకుట, ముద్దు'పెట్లు 
fe, గ తాకబడిన; ముద్దు పెట్టబడిన 

ఇష. (కా తాకునది; ముద్దు పెట్టువాడు 

qaqa ఇం fo బొట్టు బొట్లుగా 
పడుట; కారుట 

ఇల, ఆగం బౌట్లుబొ ట్లుగా కార్చుట; 
వడియగట్టుట; ఆందులకిచ్చు కూలి 

qm, ఇం కాలువ జలదారి 

TTT To గ్గ బొట్లుబొట్లుగాకార్నుట; 

వడియ గట్టుట | 

mT, ళా తీర్చబడినది, బాకీ 

"భర! (శా ఛం లేసట్టిది 

శశ 0 గ్ల (బాకీ) తీరుట; ముగి 

యుట్య గురితవ్పుట: పొరబడుట; 
వ్యర్థమగుట ; (వని పూర్రియగుట 

ఇ్ఞాళ్లాశ్ళ భోం ముగింపు; బొకీతీరుట; 
పరిష్కారము 

ఇగ, ₹ం fo (బాకీ) తీర్చుట; పరి 

ష్కరించుట్య ముగించుట ; ఖా గా 

స్యర్థమగుట 

ఇ, రం బాకీతీరుట; పరిష్కారము 

ఇక కొం చిన్న మట్టివిడత 

ఇ, గాం fro (పక్షులు) గింజలనేరి 

తినుట 

శల ర్త చాడీకోరు; గూఢచారుడు 
EULESS రం చాడీకోరు; SEY 

ఇ ఇం చాడీలు చెప్పుట 
₹7ల7, కొం చాడీలు చెప్పువాడు 

rf, ఇషం చాడీ; పరోక్షనింద 

ఇ: ర్హాం పక్షుల మేత 

ఇక రాగం (వటీలు) గింజల నేరుకొని 

తినుట; పత్తుల మేపుట 

mT గాం గం నకుల మేపుట 
శ, ర్తం చొడీకో రు; గూఢచారుడు 

కాళిగా [షం చాడీకోరు; లగ! 
wet, ఇం చాడీలు చెప్పుట 

ఇగ, ఈం చాడీ; పరోక్షనింద 

mn, ఇం గం ముద్దాడుట; బుజ్జి 

గించుట్క లాలించుట 

ఇగ ఇషం లాలన; బుజ్జగింపు; 

ముద్దాడుట 

ఇాళాగాగ 0 సం కారుట; శం జం 
కార్చుట 

ఇ, గం చన్ను మొన శశ 

ప ద ద లా 
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చ్చడగు రం కొరడా ఇం చి టిక్య 

గిలుట 
య 

శృ, గం జ్యా కొరడాతో కొట్టుట: 

గోటితో గిల్లుట 

౭౫1 రం చిటికెడు పదార్థము 

ఇ౭శ[, ఇం చిటిక; క్రి ప్పు 

శరత [, రం నింత మాట, నీద్దాషధము; 
పొడుపు: మాట; న వ్వుపుట్టించు 

సంభాషణ 

ఇళ ఇం జుట్టు; పిలక 
ఇగ? ఇం సం గాయసరచుట 
వినా. జా గాయపడిన; మిక్కిలి 

(శేష్టమైన ; రెం చిన్నజుట్టుముడి బేక్ 

పిలక 

శశ, ఇగ్లిం చిటిక ఇక 
ఇగొళ్షగా, ఇం గొజులమ్ము లేక చేయు 

వాడు 

ఇతే, ళం కూర స్వభావురాలు, 

పిశాచి; కురూపి 

qd, [జా జారిన; తప్పిన; రాలిన , పడిన; 

రం మలద్వారము 

ఇఇ, 0 మంట పుకైడు; చిమచిమ 
లాడెడు; రం నులి పుదగు 

ఇ అం శ్యాం చిమచిమలా 

డుట* శరీరమంతయు (గుచ్చు 
న! 

కొనినటు బొధకలుట 
౧ n 

ఇఇ, 
ఇగ + శం ముడుత; కుచ్చెళ్లు 

ఇ, 
ఇ 

ఇృగ్గగగ్ధ ఇం (కం ఏరుట; ఎన్నుకొనుట; 
కుచ్చెళ్ల పోయుట; తీరుగా అమర్చుట 

ఇ. శ[ం అద్దకపు చీర 

ఇ. ఇం గగ్గం ఏరించుట; ఎన్ను 

కొ నునట్లు చేయుట; తీరుగా పెట్టించుట 

waif, ఇం లోకాభిరామాయణము; 

ఉబుసుపోక కబుర్లు ' | 

ఇ్ఞాన్గ[వ్థా ఇళళ్ళాం కాబట్టి; తుదకు 

శనగ రం ఎన్నిక ఇష భ్లం 

ఓట్ల పెటై 

ae fio ముడుత, కుచ్చెళ్లు 

ఇస్లాం గం ఎన్నుకొనబడిన; ఏరు 
/ కొనబడిన; శేష్టమెన 

ఇగ, శాగ[౦ కెంపు; నూక; చిన్న ఆభ 

“రణము 
ఇష. రాగం తడి నున్నపు బరిణ 

శశ, [0 సవాలు; తాత్మాలికో (దే 
శమము 

ఇచ ఇం నూక, కెంపు; చిన్న ఆభర 
అము మ! 

వగా ₹f[ం మౌనముః [జ్ఞా మౌనము 

దాల్చిన 

qT, [గాం మౌన ముగానున్న; ఇగ 

ఇఇ? ఇం మౌనము; శం 

ఇ ఈం గం మొనముగా,కదలక 

” మెదలక 
TET, To (కం వూయుట; రాయుటి; 

| దుడ్డుట, మూయుట; దాచుట ముఖ 
స్తుతి చేయుట, 



వ్శ గ్య 2 ఇ 
ZIM కొం 0 నిశ్శబ్ద ముగా 

నుంచుట; జం గాం నిళ్శబ్దముగా 

నుండుట 

వారా 1 మౌనము డాల్చిన; మితభాషి 
ఇంగ, ఇం మౌనము; నిశ్శబ్దము 

ఇ? గాం గం చప్పరించుట 

ఇ, ఇం f%0 మాటిమాటికి 
సీటిలో మునుకలు వేయుట 

శృణ, మునుక; -శ్రైళజ్లోం 
ఇష ఇం నొప్పి; (గుచ్చుకొనుట 
Ja, లం [కాం (మనస్సుకు) నాటు 

కొనుట; చొచ్చుకు పోవుట; తన్మయ 
త్వము జెందుట 

AST. గం కం చప్పరించుట 
ada, Yo fo (వచ్చుట; చొప్పిం 

చుట్ట నాటుట 

AT, [గా (గుచ్చుకొనునలట్టి; నాటు 
కొ నునట్టిః ఆశగొలుపునట్టి 

aI, ళం మురి'పెముః బుజ్జగింపు; 

ముద్దులాట 

శృగషాారాా. కం [క్యూ ముద్దులాడుట, 
మురిసెముచేయుట; బుజ్జిగించుట 

aan, ఇం గిం ఇ 
శా ర్త గుహ; పదుగురు కూర్చుండు 

చోటు; గా మిక్కిలి 

క్యళళ్ళాగా ఇం [0 సతీలుకూయుట; 
పొడిపొడియ సట; పగులుట్క్య విరు 
గుట . 

వార్తారా గ్యా పొడిపొడిమైన 

ZT, ఖం [కం ఉడుకుట; రహ 
స్యాలోచన జరుగుట; రెం నులి 

ప్పరుగు 

ఇ [శా గరగరలాడెడుు పెద 

| వెన; రం పెళ పళధ్వని 

ఇ్యళ్యారా గం మిక్కిలి వెపనైన 
HTT, To శాం పెళపెళ విరు 

చుట; ఇం జాం పెళ పెళ విడగుట 
nT, ₹ం గ్యూ దొంగలించుట; 

వండుట; 'ఉడుక బెట్టుట 

శశ కొం పోగచుట్టః గాగ, 
వళ్ళా ఇం దురద; కా మో దేకము; 

తీ| వవాంఛ 

ఇృళ్యాళగిగ ఇం f%ం దురద పుట్టుట, 
(పిల్లలు) తుంటరి వని చేయట" 

క (ఇం దురద; ఇ్ఞాఇ్య్యా 
ఇల, ళం చాంచల్యము; చవల 
"త్వము గా తుంటరి; చంచలమైన 
Ta. స్యా తుంటరిమైన: చంచలు 
"డగు 

చ్చణక్షశాగ ౫0 గం స్థిరముగావుండ 
లేక పోవుట, చంచలుగుట 

ఇత, రా చాంచ ల్యము, 
శృంగార ఇం 1! తుంటరితనము 
eq గా తుంటరియెన; చంచలు 

డగు 

amt, To fo బొటుబొటుగా 
a oy) 

కార్చుట 
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fe ఇం పొయ్యి; చితి 

ఇ ఇం పొయ్యి; 
చంచలుడగు; తుంటరి 

శ్యాకళ్లా, రెం దోనీలి 

శృళ్షగగా కం హీయ్యి ఇరా] 
శ్యళ్గాగగ గం [గం పక్షులు గింజలు ఏరి 

తినుట; బొట్లుబొట్లుగా కార్చుట్క, ఖం 

{fo జెట్లుబొట్లుగా కారుట 

aT ₹ం [౫0 బొట్టుబొట్లుగా 
కార్చుట, రాయుట, పూయుట 

ఇ, ఇం గుటక; (గుక్క 

ఇ. ఖం ₹క్లం వీల్చబడుట; పిండ 

బడుట 

వ్యాళన్యు ఇం పాలపీక; పాలసీసా 
ఇ [ఇ జాగరూకతగల; చురుకైన; 

దృఢమైన; ఇరుకైన; చాకచక్యము 
. గల: బలముగానున్న; వడిగల, బీగు 

వెన 

ఇ, భం చుపకుదనము్యు జాగ 

" రూకత; బలము; దృఢత్వము; బిగువు; 
వేగము; చాకచక్యము 

వ్యాక్షల ఇం చిటిక; ౭! 
LEED ణా అహంకారి; గాఢమైన 

రంగుగల; రసముగల 

wee, ఇం గాం మనోహర మైన; 

యెచిగానున్నవ సరసమైన 

చితి; fa 

TERI, భం {70 ఏవటలుకూయుట; 

బుగ్గలు షర కారుట; రసముకారుట; 

న్న [ర గామంసుట 

శరణ, గాం (కాం కాలితోనలుపుట 

శర. క [౦ బిటీకః ఇజశ? 
ఇక్షగా ఆం పరిహాసము; ఉల్లాసము; 

సంబరము; కిలకిలలు; ఆనందము 

ఇకా, [గం వరిహాసము చేయు 
వాడు 

ఇ, గం వరిహాసమ్మ్యు క్ట - 

ఇగ: ఇం ఆడఎలుక; చిప్రైలుక 

ఇ రం పతులకూత: కకం ఎందుకో 

కొని; ఒక వేళ 

వాళ్ళా స్యా గా ఎందుకనగా; కాబట్టి 

ఇ, శం పతులముక్కు; qi == 

ఇల ఆం పొరపాటు; మోస ము 

తప్పు; ఆపరాధము . 

రం నిమ్మపులుసు; చింతపండు 

పులుసు; [క్యా మిక్కిలిప్ప ల్లని 

ఇ 0 ళ్లం గురితప్పుట; పొర 
బాటు జరుగుట ; అవకాశము తప్పి 

పోవుట 

వళ, రం ఎ(రగోంగూర 

ఇళ్ళ ఇం చన్ను, చన్ను మొన 

శశ, 
ఇఇ ఎ 

ఇక ₹f[౦ జుట్టుముడి; శిఖరము; కంక 
జము; కోడిలేకనెమలిజుట్లు; పుట్టు 

వెర్యడుకలు తీయించుట 

go చన్ను మొన 

= near శ 4 ఆమం ల శక్త, రం అఆతటుకులు: జాట్టుయు ఆ 

YET, రంపుట్ట వెం[(డుకలు 

జాగో | తియుట 



ఈగ 
ష్ 344 EE 

qerafu, రాం ఆలంకారార్థ ము తలయం 

దుంచుకొనెడి రత్నము; గురిగింజ 

ఇళ్ళ గగ చేతిగా జు, ఇల 

ఇక [గం గాజులుధరించియన్న; 

_ గాజువలెగుం[డని 

శ, ర్ఞం మలద్వారము, మామిడిచెట్టు; 

ఇం యోని 
శగ్గక్ర, ర్భం వీరుడు; 7 
ఇగ గం మూర్దడు; భ్ఞాజ 
ఇల, [౦ కెలినిలేమి; మూర 

త్వము 

ఇనా ర్హా పిండి; సున్నము; ఆహారము 

ర్డం సున్నము; సున్నపుగచ్చు; 

ఇం [గం బొట్లు బొట్లుగా కారుట; 

రాలివడుట; గర్భస్రావముకల్లుట; 
ఇఇ, ఇగ తడిసున్నపుబరిణ; 

ఇల 

ఇ, భగం మెతుకు; 
కెంపురవ్వ 

Ha, To (క్యా ముద్దు పెట్టు కొనుట; 

లాలించుట 

ఇన, ర్థొం ముద్దు ఇల 
జ్ఞ; ర్య రంపపు పొట్టు; చూర్ణము; 

పొడి, దుమ్ము (జ్ఞా నిమగ్నమైన; 

మత్తెక్కిన పొడిచేయబడిన 

క్యా రెం రంసపుపొట్టు; చూ ర ము; 

మందుపొడి 

Zar To f# చూర్ణము చేయుట 

విరుచుట 

ఆలో బలా 

పప్పు బద్ద, 

నానన 

శర, కం తీవరొళై 
శశ రం రంపపుపొట్టు; దుమ్ము; పొడి; 

ఆటుకులు: ఇం తల; జుట్టుముడి; 

ఏలక 

of, రం పిండి; పొడి, 

సున్నము; గంధప్పపొడి . 
[భా రెం పేలపిండి; ఇల్లా 

ఇగ, {ఇ పొడి చేయమైన; ధ్వంస 

మైన 

ఇరా ర్త ఏీలకజుట్టు; వెం్యడ్రుక; ళం 

తలుపు ఉతర 

శా కం పొయ్యి 
ఇకా రం పీల్చుట ఇ 
ఇగ, ఇం ఏ నుగునడు ము వట్టా 

పీల్చుట 

aa: To [ళా పీల్చుటః పిండుట 

శృక్ష, ర్భం ఎలుక) గ్ల 

ara, చ శే క ఎలకలబోను 

శల, కం పక్షీవిల్ల 
వెళ్ళా రాగా మకూచిరోగము; భగ్షాన్లా 

వెళ్ళాక [ఇ ముఖముపై మకూచి 

మచ్చలు గలవాడు 

షా, రెం "నేవకుడు; భర్తః హాస్యగాడు 

షరా, రం గారడి; తమాషా; వేవకుడు; 

రంకు మగడు రాణా పతాప్పని 

గుట్లము 

ఇ, రాగం చితి; శ్యశానము 
షా, ర్డం గారడి వాడు 

దుమ్ము; 
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fer, షా, శం (ప్రయత్నము; వని; 

ఇడ, | ఇగ పనిక శె; దాని 
ఇ 

శె, కొం చైతన్యము; జ్ఞానము; మనస్సు 

కోరిక; మెలకువ 

ఇగ ర్తం (పాణి; మనుష్యుడు; ఆత్మ; 

పరమాత్మ; మనస్సు (క్యా (పాణము 

గల 

ఇ. ఇం చైతన్యము; జ్ఞానము; 
తెలివి; (పజ 

ఖా 

ఇనా. ఇం తెలివి; జ్ఞానము; స్మృతి; 

జోన్ 0 [10 స్పృహ తెలియుట, 
మెలకువ కలిగియుండుట శ్రా f%ం 

ఆలోచించుట 

మనచే, భగం హెచ్చరిక; A War 

ning 

fe భం చితి, fT 
ఇ, రెం బంక; జిగురు; ఉత్సాహము 

ఇ, [కొం జిగురుగానున్న 
ష్ రం నేవకుడు ఇ 

షా ర్తం "సేవకుడు; శిష్యుడు 

వాళ్ ఇం శిస్యత్యము; చాకిరి 

షా 
ఇ 
షా రం వత్రము; (కం నీచమైన 
ఇక గం శిష్య బృందము 

సఖా, లం శిద్యుగుః విద్యార్థి 

fT, శం గురుదీక్షపొందిన త్రీః 

ఇ, శిమ్యరాలు 

ఛం సనిక తె; దాని 

7: ర్తం ముఖము, అ(గ్రభాగము , 

ముఖాకృతి; ముందు భాగము 

ఇరా [ఇం నలుబది; ఇగ 

వెజ్యగాఖాళగం ఇిం మెల్ల మెల్ల గపచారు 
చేయుట; మహమ్మదీయుల అంత్య 

(క్రియల రీతి 

7, ర్తెం మొహరం నాటి 40వ 

రోజు; చావు తటవాత 40న రోజు; 

(జా నలుబదన 

ఇ, రెం చెత్ర మాసము; EE} 

శా, ర్తం తెలివి; (పాణము; చైతన్య 

మహా (పభువు; ఆత్మ; పరమాత్మ; 

దకృతి; (ఇం స్పృహగలు; జ్ఞానము 

గల; జాగరూకతగల 

ఇ, ర్తం గుడి, యజ్ఞ శాల; బుద్దుని విగ 

పహూము; బౌద్ద థితువు; బౌద్దాలయము 

జ్ఞా చితికి సంబంధించిన 
శా. రెం చెత మాసము; గుడి; బౌద్ద 

భిక్షువు 

వాళు 
afr.» 
శ, 

శే. రాగం చైత్ర పౌర్ణమి 
శ రెం విశాంతి; సుఖము; శాంతి 

1 వెత మాసము, చ 

ఇ, లం వంట చెరరు; కట పేళ్ళు 

శశ శాం చిన్నకవై పుల్లలు 
ఇాగ్యాగా Fo గొట్టము; ఇళెఫోను 

గొట్టము 
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ఇగ ఇషం వకుల ముక్కు 
వ్షాశ్రాగ రం సీట్ర కుంట; సిగ; కొప్పు 

ఇల రం పీడకడి? ఇ 

ఇరా ఇం fro గిల్లుట; గీరుట; 

చింప్పట 

ఇగజా ర్షం తవుడు; పొట్టు; చిట్టు 

ఇగ ఇం చురుకుదనము; శీఘము; 

గాం జద్దమైన; క లీలేని 

ఇఇ, గాం గ్లూ వీల్చుబ; పాలుకుడు 

చుట 

far, fro క ల్రీలేని; వాడిగల; శుద్ద 

మైన; రెం పచ్చడ్ ' 

wr, రం పక్షుల మేత; ఇ 

జ్ష్య్యా్యా: రెం పొడ చెన ఆంగరఖా; 

గొను 

qT! ర్తం వగలాడి తనము; ఒయ్యా 

రము 

ఇన్నా రం వ్యంగ్యము: చమత్కారము 

ఇడా రగా గాయము; దెబ్బ; దెవ్బి 

పొడుపు 

ఇఇ, రాగం గాయము; కాళ 
Trear-Ted, ఇం fro నచ్చ చెప్పుట 

బుజ్జగించుట 

ఇ గం శిఖరము వీలక; 
జుాటుముడి? జిడ; పిటలనె తి జుటు 

ఇ చి ఎనీ గ 

ఇ, రెం పేడకడి, fq 

గైడాకః రం తోలువాడు; (పేరేపించు 
వాడు; [క్షా (పేరేపించువట్టి 

ఇ కం రణ: తోలుట; 

aa, వం (పేరణ; నడప్ప ట్వ 

సంభోగము శ్వా f%ం సంభోగము 

చేయుట 

fea, జ్య పంపదిడీనది; ఆజ్ఞాపింపదడి 

నది; చెప్పబడినది; (పేరేసింవబడిన 

ఇగ, రం ఉత్సాహము; (పేరణ; కోరిక 

ఆభిరుచి 

ఇషా రాగా నగార్మామోగించు కొట్ల 

పుల్ల; గుడారపు గుంజి; బంగారపు 

లేక వెండితొడుగుకొడిగిన కొట్టి లేక 

గద 

ఇ[ఇశ?, (గొం అధికార దండము ధరించి 

నవాడు 

ఇగ | రాగం చేతి కట్ట; ఇగ! 
ఇఇ రం ద్వార పాలకుడు; అధికార 

ధండము ధరించి ముందు నడచువాడు 

ఇగ రెం దొంగ; భా 

ఇాగా-ఇాన్లా[ష రం దొంగ వ్యాపారము, 

Black Market 

Trt, సం గం దొంగచాటుగా; 
రహస్యముగా 

షా ఛిం దొంగతనము 

ఇాళఇ్యళ్ళి fH గం దొంగచాటుగా 

వానా ర్త ఛం") సాధువుల పొడ వైన 

eT, రం (కార నాట్యగ తె 

ధరించువొత వెన గౌను 

ఇ, లం శరీరము; ఫ$కీదులు, సాధు 

వులుధరించు ఫొడవుపాటి చొక్కా ' 
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wf, fo రవికః fA 
ఇగ, రం పీల్చు వాడు 

ru, రం పీల్చుట 

ఇగ, 'షం పీల్చదగినది 

జో ఇం బెదరు, ఉలికిపాటు; 

(తుళ్ళింత 

wien, ఖం జం దెదరుట; ఉలికి 

వడుట; (కుశ్రివడుట 

ff. [70 ముప్పదినాలుగు 
ఇగ రం 84 సంఖ్య 
ఇఇ, ₹గిం కన్నులుమి రుమిట్లుగొల్బట 
ఇగ], కా గ మెరపుమెరయుట 

wif. ఇం f% కన్నులు మిరు 
మీట్లు గొల్పుట 

mfr. ఇం కన్నులుమిరుమిట్లుగొల్పుట | 

fz: fa అధవదినాల్లు; రం 84 సంఖ్య 

ఇకా, రం నాల్లువీధులు కలియుచోటు; 

పెద్ద పెండ్రిపీట; మండువా, ముంగిలి; 

ఆరుగు; ముగ్గువేనిన పూజాస్తలమ్ము 
పచ్చీను లేక చదరంగప్పుబ అ 

ఇకాక్ర[, ఛాగ్గిం కుప్పిగింతు నాల్గువస్తువు 
లసముహము, నాలుగుజిములబగీ. 

౧ క్ష్ ౧ 

నాలుపోగులుకలి ఏ నేయు మంచపు 
అలిక 

౧m 

mT, [జ్య జాగరూకతగల; 'హెచ్చ 

qq, ఇ్య డా గ త్తగలః సిరిగాగున్న్న 

వాళ్గాగా క్ ) Tro డాగరూరి తక ఆస 

ఇత? | మృత్తత 

wer, రం నాల్దుచుక్కల పేకముక్కు; 

ర్ొక్రైలు ఒత్తెడిరాయి, హీందువులు 

వంట చేనీభుజించుట'కె ఆలికి కుభము 

చేనీన చోటు; నలుచదరప్పరాయి 

ఇఇ, ఇళ్ళ్ం నాల్గుకోళ్ళ పీట లేక 
బల్ల; కాపలా; బస; పోలీనునేషను; 

రక్షణస్థానవరము; మడుపు; నుంక 

పృచావడి 

[1 రెం పహరావాషమ; (గ్రామ 
కావలివాడు 

ఇచ, భం కాసలాకాయుట; 

కాపలా; వానికిచ్చుజీత ము; పహరా; 

ఇందుకువసు-లు చేయుపన్ను 

ఇఇ 1) చదరము; నాల్గుకోణములు 

7, be 
amit fq నాల్గుకోణములుగల; 

చతుర్భుజము; చతుర స్రమమైన 
ఇఇ ఆగం గడప; ద్వారబంధము 

ఇఇ, రం గడ ప్య అద్దములేక 

చితము అమర్చిన చ్మటము 
ఇళ్లోజ ఇం ఈం (ప్రనంచము; నలు 

చెప్పులు [క [ఇ నలువైపులా 

౫౭, షం నాల్లుకోణములుగల 

శు, fణ “పోలో” ఆడువాడు 
arta, ఇం “పోలో” ఆడుట 

ఇరా ర్ం ఎ ట్రశిల్రో* ఆట; ఫోలో 

ఆడుక 6; 

నగార్యామోశగించుక్యరపృ © 

CEE? రం బోలో; ఆటస్థలము; 

“పోలో” ఆటస్తలము; 
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Tr ర్హం పోలో ఆడువాడు ఇగఇఇ రం రెండు ఏనుగుల పోట్లాట 
fr, గం గం నలువైపులా ఇిళగ్గా ఇం చతుర్దశి 

ఇోగ్భాగ్భా ఇం నాల్గు రెట్లు ఇఇ గం వదునాల్గు; ర్హా 14వ 

Nf గం నాల్లికోణమ. లుగల; 
రం టర్కీ= గుజ్బ్జము; ఇ్లం (తికోణ 
ములు గలనాల్గుగుడ్డ ముక్కలతో 

కుట్టిన టోపి 

ఇక, కం నమలుపల్లు; దవడ వల్లు 
a, ర్తెం అపకీర్తి; పోట్లాట 

ఇజ్చా, (జ్యా వెడల్చుగానున్న 

మ) జం 3am 
ఇశ్రా ₹ం గం వెడల్పు చేయట 
జాగా రం తిన్నె ఆరుగు 

"ఇల. ఈf[౦ చవితి; నాల్గవ భాగము; 

(గం నాల్లివ 

sien (గా నాల్గవ 

వాళ? నిం నాల్గవ భాగము 

ఇలాగ ర్హొం వృద్ధాప్యము: ఖ్యజ్ఞగా? 
far, ర్తం నాల్లన భాగమునకు 

హక్కు దారుడు; నాల్లు రోజుల 

కొకసారి వచ్చు జ్వరము 
ఇగ, ఛం వివాహ మైన నాల్లవ రోజున 

వధూవరుల కంకణములు వూడరీయు 

రీతి? వివాహమైన నాల్గవ రోజున 

'షెండ్త కూతురు యింటినుండి 

మిఠాయి, పంపించు 

ఆచారము; జమీందారుకు చెలి ండెడి 

పంటలో నాల్గవ భాగము ౧. 

డలు 
a 

సంఖ్య 

ఇేఇగాక్క్ గం నాయకపదవి 
లా రిం [aa యక వదలి 

azar, రం నాయకునకిచ్చు బిహు 

మతి 

7, గం నాయకుని భార్య 
aq: ర్థం సంఘ పెద్ద; (గ్రామ పెద్ద; 

నాయకుడు; ముఖ్యుడు, కులవి శేషము 

ఇ, గం నష్టమైన; పాడయిపోయిన 

ఇరగ కొం నాళముచే యునట్టి, నాశకుడు 

ఇళ్లు ర్తం పచ్చీసుఆట; పాచికల ఆట; 

ఈ ఆటలాడు బల్లి 

శ, ఈం గుడ్డమడత్త ర్హ్య కుమ్మరి 

సారెకు ఆధారాముగా నుండెడిరాయి 

' ఇగ గం నాల్గుదారుల కూడలి 

ఇల, fఇ నాల్గు కోణములుగల; 

నాల్లు ముడుతలుగల 

ఇఇ, ఇషం నాలు చరణముల హిందీ 

ఛందము 

ఇగ రెం సకువుః ఇ 
ఇం ర్హొం ఒకో పల్ల కీ; రచ్చచావడి 

ఇ, రాం నాల్గు మోటలుగల బావి 

శరా ₹ం 1 నలువైపులా 

చొక్కా 

ఇక. రాగం గాలివాన, తుఫాను; 
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ఇగ. (₹ష్యా ఇరుపదినాల్లు; రం 24 శవ: కొం నలుబదినాల్లు; రోం 44 

సంఖ్య సంఖ్య 

7g, రం నమలుపల్లు; దంతప్పునల్లు 

wife, (ళా సాలు ఆంత స్తులుగల 

qn, ర్ం వర్షాకాలప్పు నాలు మాస 

Ara, $ ములు; వర్షాబుతు సంబంధ 

మైన కవిత్వము; ఆషాఢ శుద్ద ఏకాదశి 

నుంది కార్తీక శుద్ద ఏకాదశి వరకుగల 

నాల్గు నెలలు 

ఇళ్యళ, 0 గ్యూ నలువైపులా 
ఇకలే, ఇం చౌరసా; చౌకు 

షర గం చదర మైన; చదునైన 

షా ర్తం చాకు నాల్గుబజా ర్లకూడలి 

ఇగ రం తిన్నె; అరుగు; రచ్చచావడి; 

దేవతాపీఠము; సాధువుల సమాధి 'పెని 

వేదిక 

FIRE 
qr 
TIE Fo చౌరస్తా; చౌకు 

ఇ₹ళ [ఇం ఎనుబదినాల్లు; రాం రికీ 
సంఖ్య; చిరుగ జ్లైలగుత్తి 

ఇగ, రం రుబ్బిన బియ్యపువిండ్, 
బియ్యపువిండి 

ఇళ, రాం దొంగతనము ఇగ 

వా(ర్లాత్చ?, ర్తం నాల్లు పేట లహారము 

ణక. గం తోటకూర 
ణః గం ఏబదినాల్లు? ర్తం ర్4 సంఖ్య 

రథ గ, 5 ఇకా రం పశువు; నాల్లుచుకుల పెక 

ముక్క; నాలు (వేళ్ళసమూహాము 
n 

ణా తొంబదినాల్లు, ర్తెం 94 

సంఖ్య 

ఇ, ర్తం పాచికల ఆట; పచ్చిను; ఈ 

ఆటలాడుబ్యల్ల; నాల్గు పేటలహారము. 
ఇప్ 

EA నాల్గుపెటలుగల 

sm రం చౌక్కు నాల్లుఐజా ర్లకూడలి 
gz, ) 5 0౧ ౧ 
ఇ, జా డెబ్బదినాల్లు ; రెం 74 

సంఖ్య 

ఇ. ₹గ[౦ సరిహద్దులు; ఎల్లలు 

ఇకా, ఇం నాల్గుపొరలుగల; నాల్లు రెట్లు 

ఇక్షు గం [గం నలువైపులా 
ఇఇ, రృం కారుట; పడుట జొరుట; 

ఒక బుషి 

శాన. (50 వడిన జారిన, (కర్తవ్య) 

విముఖుడెన; సానభష్షమెన 
ఓ. ® a 

=f, ఇభ పతనము; స్థలనము; స్తాన 

[1ళషము; (వర్ణ) లోవము 
ది 

ల్ 

7: రం ఓడి: Ta 

sa, (జ్ఞా ఆరు (వేప్తగలవాడు 

చిటికెన (వేలు; 

శ, జా ఆరు _ేన్లగ లవాడు 

అ, ర్ం fw ఎన్నుకొనబడుటి; 

కోయబడుట; దూరమగుట, ఏరుకొన 
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బడుట; తొలగింబణహాట; వేరగుట; 

శు భమగుట; ఇల్లా చెదర గుట 

త౭శ[, ఇం ఎన్నిక; ఏరుట; (పనివా 

వీని) తొలగించుట 

ఇరగ ఇం గూ వేరుచేయించుట 
ఏరించుట, 

ఇచి ఇం. వేరుచేయుటః ఎన్ను 
కొనుట; ఏరుట్య శభముచేయుట; 

పెవాటికిచ్చ కూలి, (పనినుంచి తొల 

గింప్ప 

భల, ₹ౌం గం కిం Baa 
తలా రం ఇం చళ్ల 

చెలిళా (ణా వేరుచేయబిడ్డిన; ధూరుడు; 

ఏరబడిన; ఎన్నుకొనబడిన 
చా, ర్తం పద్యము; వళము; పద్య లక్షణ 

శాప్త్రము; హస్తభూషణ విశేషము, 
{జ్యా గూఢమైన; ఆందమైన 

వు, రం కపటము, మోసము 

తోష, జా ఛందళ్శాస్త మనను 
సరించియున్న; పద్యరూపమున రచిం 

పబడిన 

ఆః, గొం ఆరు; ర్త 6 సంఖ్య 

ఇ₹ఖా ఇషం మత్తు; తృ ప్తిసి. తీ వాభిలాష 
తాణక్ర[ ర్హం ఎడ్డ బిండి క్లాశ్రాగ్గాళా - . 

ఆరుగురుటోయీలు ఆశాలు శాగిం 

మోయుప నికీ - 

తాగాక, కం ఆరుగుకుబోయీలు 
.మోయుషె ల్హికీ; ఆరువసువుల ననూ 
హాము; ఆరుగుజ్జిములులాగుబండి 

శాఖ. 3 (వం తృవ్తిపడుట; ఇబ్బంది 
మోసపోవుట; తనివితీరుటి; 

(కాంతి చఇిందుట, 

పషాట, 

దిగులుజిందుట; 

మత్తులోనుంశుట 

అఆ (ఇ పరిపూర్ణమైన; తృప్తి 
జెందిన; మతులోనున్న 

అగ. గాం గాం తృ పి పరచుట; మోస 

పుచ్చుట; ఇబ్బంది పెట్టుట; మ తెక్కిం 
చుట 

అష, ఉం మోస పోయినః మశ 

కిన ఇబ్బంది పడిన 

అకాకః రం చెంపదెబ్బ: ఇరా 

తక, రం ఆరువస్తువులనమూహము, 

ఆరుచుక్క ల పేకముక్క, చైతన్యము; 

బుద్ధి;జూదము 

అగ, రం దగా; టక్కరి 
తనము 

ఆగాక? Ea మేకపోతు; ఇకా] 
త, రం ముద్దుబిడ్డ; పసిపాప 

క, కం మేకపోతు; నీలివస్త్రము 

శగలషా, ర్తం మేకపోతు; CEN 

అ గం మేక్; శాల. 
అగ్యిళ ఆగం చిటికెనవేలు; త్రొబ్భాళ్ళ 

ఆళ్ల) fh మజ్జిగ; మజ్జి గకొలు 
ssa, చు లేకవుంచుపాత్ర * | 

. తల్తరెశ్ళె కం చుంచెలుక; దబాణసంచావిశే 
షమ - 

ఆక్డరార ఆగం చుంచెలుక 
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SIT, ₹ం గం శోభించుట; సరిప 

చుట; తగియుండుట 

తాన రం వరండా; గోడ లేక ఇంటి 

చూరు టోపీ ముందు భాగము 

అరగ, ఇం గ్గ చేజారిపోవుటి; 

వశము తప్పుట దుముకుటః దూర 
దూరముగ తన్నుకు తిరుగుట 

తెల, ర్పెం చేపలను పట్టు గుంట 

వతరఖగగగ గాం [క్లూ నిర్బంధ మునుండి 
తప్పించుట; ఒక వూప్పతోదేని నైన 

పట్టునుండి తప్పించుట 

తంల శం విలవిల తన్ను కొనుట; 

fq చురుకైన; చంచ లమైన, 

అరం గాసి ఇం ఈం విలవిల తన్ను 

కొనుట; తొందరపడుట; కలత 

ఇందుట 

అం, కాగా వ్యాకులత; ఆతురత, 

విలవిల తన్నుకొనుట- 

els, మ. ఇం శేరులో 18వ భాగము 

ఆరగ గిం. కాంతి; కేజిన్సు; శోభ; 

మెరుపు; దీ ప్పి; గుంపు; పరంపర 

ఆవేళ, జ్యా వేరుచేయబడిన; జిత్తుల 

మారి ధూరుడు 

ఇక, ఇం ఇం అర్! , 

moa, 
అ, గం ఆరవది; ఆరవ భాగము 

“కూ, | 

ఇద అగ్గి శిళవు పుట్టిన ఆరవరోజున 

జరుప్పస్నాస పూజాదులు; ఆరోజున 

పది 

అర గిం పుట్టిన రోజుపండుగ 
తొక రం శగిం ఇనువచువ్వః వెదురు 

చువ్వ 

శాక7, గం గం. (దియ్యము మొ) 
ఏరుట; వదలి పెట్టుట; 

శకస కొం కాలికడియము, ముత్యాల 

సరము; కం ఒంటరియైన 

అfక్రల[= కం ద్వారపాలకుడు ఇ్యాగ్గా 
అక, శం బెత్తము;ః పుల్ల; ముల్తుకజ్ఞః 

మంత దండము; పీరుల గోరీలపెని 

చిన్నజండజ గా రాగం ఒంటరిది 

అః ఇం ఇంటికస్పు; మేలుక ట్లుః 

వితానము; ర్తం గాయము; గాం జాం 

పైకప్పు కింద కట్టిన 

సమక్షమున 

సరళ మేలుకట్టు 
SHIT రం 

shir ఇం 
త కం శేనెతు'పై; ఆకులగొడుగుః 

ఇం [డ్యాం ఉండుట 

S711, f70 వ్యాపించిన; నలువైపుల 

వ్యాపించిన కొమ్మలుగల 

అగా ఆగం గొడుగు, చాందివీ; గాలి 

గొడుగు; పుట్టగొడుగు, సమాధిపైని 

' మండపము , | | 

ఇర కం గొడుగు అ? 
అగా ఆగం నష్టమ్ము హాని జ్ఞాగా.. 
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అగా, ₹ం 0 కౌగిలించుకొను 
(తుపాకి మొ నవి) రొమ్ముకు ఈ ఆనిం 

చుట 

శానా? (గాం ధూ ర్తుడు; టక్కరి; జిత్తుల 

మారి 

శ గాం ఇం కులట; టక్కొ_రెది 

tir, ర్తం గొడుగు; పుట్టగొడుగు 

శా, రం కేనెతుళై; గొడుగు; తామర 
దుద్దు 

ళగగా గం ముప్పదియారు; రం 16 
సంఖ్య 

శాష గాం రం మంగలి; ణా ధూర్హ్దుడు, 

టక్కారి 

లగా గం ఇిం లట, టక్కారిది 
తక రెం గొడుగు; పుట్టగొడుగు; రాజ 

ఛత్రము [తై 

అ, రం గొడుగు; పుట్టగొడుగు; తేనె 

CECI as గొతుగునీడ; ఆశ్ర 
STITT. యము, శరణు 

అగ కం రాజు; నేవకుడు 
కాగ్. ర్హా రాజు; ?వాకీకిగల బిరుదు 
అగ్గి శం కుక్కగొడుగు; కొ త్తిమిరి 

మొక్క 

తా, రం క్షత్రియుడు; మంగలి; జ్ఞా 
గొడుగుగల లేక మోయునట్టి 

రం రెక్క; ఆకు 
aa కప్పు; చర్మము 

శల రం నెనమువ మోసము; మారు 
వేషము; ఇంటి క ప్పు 

ఈక; 

శ, రం దొంగ సాధువు 

ఇఆళ్ళాషాన్లా, రేం మారువేషము 

శ్రాఖషాగ్గ? [కొం మారు వేషములోనున్న 

శభ లా మోసగాడు; మాటవేషధారి 
రం క్షణము; పుణ కా లము; 

ఆనందము; . కా మధురధ్వని, 

చుంయ్యిమను లేక హుస్పను ధ్వని 

అగ రం తణము ఇజం యుంకా 

రము; చుంయ్యిమను ధ్వని; బెదరుట; 

(50 గ్యా కణ కాలములో 

శక కం ొం బెదరి పారిపోవుట; 

చుంయ్యిమనుట 

mam అం నీంగార ము; 
ఆభూవణములగలగల ధ్వని 

అణ ఇం ఈం బెదరగొట్టుట, 
చుంయ్యి మనిపించుట 

అ ఇం ం (నొప్పి) చిమ 
చిమలాడుట, చుంయ్యిమ నుట చం 

fo చుంయ్యి మనిసించుట 

కాళ ఇం మెరుపు; fr! 
అ ఆరం రాతి; మెరుప్పు; ణా 

క్షణభంగుర మైన 

ఆ కొం చర్మదుడు: ఇఇ 

Sq. ఇం టాం వడియ కట్టబడుట; 

జిల్సించదిడుట; వస్త్రకాయము పట్ట 

బడుట; మత్తు సదార్ధముల 'నేవించుట 
రం వడియ కట్టు గుడ్డ లేక పాత 

తాగ, రెం ఒకక్కణము; (కా షణిక 
మైన; fo [గా క్షణకాలముతో 
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ఆషా ర్య &ణము? (జా కప్పాడినః 

దాచబడీన, లోపించిన 

ఈష ర్తొం వడియకట్టుగుడ్డలేకపా(త 

$m. లం సీటితుంపర; నీటి మరక; 

ఒకళిరోభూషణము 

అణగ ఇం గం నీటిపైతపతప 
కొట్టుట; ఖం [ఇం వీటిపై కాళ్ళుచేకు 
లాడించుట చేతపతవమని శబ్దము 

కలుగుట 

కాగా ఇం [కం అచ్చువేయబడుట; 
అచ్చగుట; గుర్తుపడుట 

తాళం (ఇం వాగుగాతడీనిన 

అఈగంగళా ] ఇగ రోమతెరశై కగ్రలు 
Su. 1 బిగించిన మంచము 

చరా రిం ఇంటిక ప్పృనేయువాడు 

ఆవే. అగి ఇంటీకప్పునేయుట; 

అందు లకిచ్చు కూలి 

అగ, రాగం గుడివెః ఇల్ల 

a రం అచ్చు వేయలేక వేయించు | 

వాడు 

అగ ఛం రాశి; వనువ్స 
శాగాప్ రాగా ఆచ్చువేయుట, ముదణ 

ఖర్చు; ఆద్దకము; అద్దకపుశూలి 
అగ రం చం(దుడుః కర్పూరము 

అాగాఖగ ఇం ఏదై నావీటిపై వడినపుడు 
కలుగుచప్పుకు; వీటిమరక 

m1, ఇం లాం చాచుట; అచ్చు 

వేయించుట; | 

23 

ఆద్దకము వేయించుట | 

ఇళ కం రహస్యము; దాపరికము 

అగ గాం ఎదదియారు; రం 56 

సంఖ్య 

శాయి ర్భం ఆరుపాదమలహిందీ 

ఛందము 

ఇగ రం ఇంటి పూరికప్పు 

ర గూ రం ఇంటిక ప్పునేయు 

వాడు 

తాగ భీ, ₹గ ఇంటికప్పునేయుట; 

అందులకిచ్చుకూలి 

అకిశ్ల1, కం బుట్ట: కట్ట 
ఆ|| ఆగం లోభ; కాంతి 

re ) [గం మనోహరమైన; కాంతి 

కన jn 
3421 గాం ఆంద మైన; సరసమైన; 

సొగ నైన 

ఆశగా షం ఇరువది యారు, 28 
సంఖ్య 

అగా రం సామర్థ్యము; యోగ్యత; ఇగ 

చిరుగజ్తెలధ్వవి fz యోగ్య మైన, 

సనమర్దతగల [పాటు 

అగు ₹గిం త్రీలఒయ్యారము; మిడివ్ 

ఈ ఇం f% మిదినివడుట; చిరు 

గద్దెలుఘల్లుమనుట 

ఆరగ ఇం ఘల్లుఘకల్తుమనెడిధ్వని; 

[గం (70 భుల్లుఘల్లమమచూ 
1 ఆతా ₹0 సకం తుల్జుఘల్లనిధ్వ 

వివేయుచునడచుట; ఘలుఘ లని. శబ 
Ca] ఈ. © 

ముచేయుట " 



gma 
mf 

ఆశా ఇం షం షమించుట 

ala (ళం మీమ: ఇన? 

sare, ళం ఘల్లు ఘల్లుమనెడి ధ్వని; 

(జాం [కాం ఘల్లుఘలుమనుచూ 

అగాగగు గాం కమించువాడుః ఓర్పు 

గలవాడు 

శాల క్తం నష్టము; తగ్గుదల, వినాశము 

ఈం కం మోసము; ళం ధ్వనివికేషము; 

(“జ్ఞా నశించునది 

ఆ, రం కపటము మోసము 

A. గూ ధూ రుడు; మోసగాడు 

Smt. ఫం గం చురచుర మనుట, 

చిమచిమలాడుట 

Ee ₹[ం చిమచిమలాడుట; 

చురచుల మనుట 

TIT, కం పని ఒత్తిడి, కలవరము; 

తత్తరపాటు 

అంగ్ల ఇం చుర్ముకెన; వడిగల; నలు 

చని ఆందమైన శరీరముగల 

తాః కం బెత్తము, తాడు; సరము; 

దారము; లాగులోని నాడా 

ఆళి శం బెత్తము; మం(త దండము; 

పుర్హి; ముల్లుక్కర; ప్రీక్వల్ర గోరీలపైని 

చిన్నజండా; (ఇ మోసగాడు; ధూర్తుడు 

sn, రుం గంటు? గీర 

అశు ఇం ఇనున లేక గాజాముక లు; 

తుపాకియొక్క_ సీసప్పరవలు 

అగా, క్షం మోనము; కవటము? నెనము. 

‘| 
వా 

ఇరా, శf[ం తొణుకుట లేక 
ఆజా, చిందుట 

m1, ఇం (కా తొణుకుట; చిందుట 

శరా ర్హొం కపటము; మోసము 

అణగ, ఇం (జ్యా కార్చుట ; చిందిం 

చుట 

అళళోగొ రం కవటము; మోసము 
శాలల స్యా మోసగాడు; భిక్షను 
శాళళగ్గా ఇం f ౦ కన్నీరొలుకుట; 

జలజల నీరు పొర్లుట 

అల, శం మాయాజాల ము; క్లారా. 

TT 

శాళfఇడా కం కపటవ్యవహారము; 

నెపము 

తశ రెం కపటము; మోసగించుట 

ఆక, ఇం ౫0 మోనగించుట; శా 
మోసము 

రశ: గా జిల్లె డ్; సిండిజిల్లైడ 

అశ్మక గం ఇం మో సగ శె 

టక్కంరిది 

అశ స్వ మోసగాడు; టక్కరి 

అగ ఇీం తువ్పిగంతు: దుముకు 
ఆళాళ అగి కపటోపాయము; వన్ను 

గడ; మోసము 

అరగ ఇ గం మోసము చేయించుట 

అలాగ ర్తం మోనము; గారడి; కొరవి 

దయ్యము మంత విద్య; భూత 

.్మసేతములు; దయ్యపు నీడ 
ఆగ గాం మోసపోయిన; జ్ఞాశ్లా? 
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ఈ), f ఉక్కారిః దగాయైన; మోస 

గామి 

తత ff టక్కుగల: తంతమయ 

మైన; కపట మైన, దోహిః అబద్ధ 

మైన; మోనగించెడు; యు క్రిగల 

ఈల ఇం గోరుచుట్టు 
కళ రం ఉంగరము; గాజు; గుండని 

చిన్న వస్తువు 

అలకా f ఉంగరములు తిరిగిన 

(వెండ్రుకలు; గుండని; చృకాకార 

మైన 

అగా. ఇం సంతతి; తీగ్య బెరడు 

అ, రం పక్షీపిల్ల; చూడ; బిడ్డ; 

పందిపిల 
గ 

ఈగ రం దూడ, కాలిమడమ 

తక, ఇగ ఇంటి కప్పు నేయుట; 
అందులకిచ్చు కూలి 

771, 0 [ళం ఇల్లు కవ్పించుట 
తాగ క కాంతి; కిరణము; చర్మము; 

సౌందర్యము; తళుకు 

అకా, రం ఇంటి కప్పు నేయువాడు 

తక, ₹గిం వ్యా స్తిః చెల్లా చెదరగుట 

అ ఇం [గం చెల్లా చెడరగుట; 
చిట్లుట 

SETI, ఇం f¥ం భస్మ ముచేయుట, 
చెల్లాచెదరుచేయుట ఇం (కాం చెల్లా 
చెదరగుట; చిట్లుట 

అగ, గం పొడవుగానూ ఆందము 

గానూవున్న; చురుకైన, చెల్లాచెద 
లైన; ఆన్ని దిక్కు లకు వ్యాపించిన 

అతనా 

ఇం నీడ; త్ర 

1 ఇం గాం కొమ్మలు తెగగొట్టుట 

₹, గాం కాలిలేక చేతికి ఆరు వేళ్ల 

స 

అf౭. ఇం కత్తిరింపు; ధాన్యపు పొట్టు: 

క్రై పేళ్ళ; వాంతి 

ణా శాం క తిరించివేసిన పనికిరాని 

వస్తువులు; గడ్డ సేలికలు; కాగితపు 

ముక్కాలు 

అf౭౫7, ఇం గం ఏదట; శక్యభ్రముచే 
యుట; వేరుచేయుట; క త్రిరించుట; 

సంకేపించుట; కుదించుట; ఛేదిం 

చుట; ధాన్యముదంచుట; తొక్కగీ 

యుట; పెచెక్కుతీయుట 

fe ఇం గ్లూం విడిచి పెట్టుట 

ఇఇ, ఇగ, దాయకట్టు; పాలుపితుకున 

పుడు ఆవు కాళ్ళుకుకట్టు (తాడు; గాగ 

లి 

ల 

sh 

శ శం గొం కట్టి వేయుట 
బిగించుట 

అక్ష ళం పీడ; (పతి చిం బము; 

ఆశ్రయస్థానము 
sig, రం అద్దము; రాజి ఛత్రము; 

గొడుగు 

అగా భగం తృప్తీ; మత్తః పొలము 
పంపెడి మధ్యాహ్న భోజనము 

sme, Fo fr తవ్పిజెందుట; 

ఇబ్బందిపడుట; తనివితీరుట; తల 

తిర్షుగుట; మత్తులో పడుట. - 
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'ఛ్రగ్బా ర్భం మేకపోతు; మేక పాలు, 
మేషరాశి; జా మేకపోతుకు సంబం 

ధించిన 

ఈగ, కం మేకపోతు; మేక చర్మము; 
₹ాగా తోలుతి త్తి కాలి గొలుసు; (కా 

మేకపోతు సంబంధ మైన 

ఇళ, ఆగం మజ్జిగ; గార్ల? 
ఇగో కొం చేది; ఇంటి పూరికప్పు 

అగ రం వస్త్రము; ఆచ్చాదనము; 

ఇంటిక ప్ప ఇంటీకొన పో నేయుట 

౫౫౧ ₹0 గం ళోభించుట, 
నచ్చుట 

ఇగ గం లో భాయమానమైన; 

Tir 
ఆ, కం విశాలవక్ష స్థలము గొడుగు; 

తేనెతుమై 

ఇగ ఇభం రొమ్ము; సాహసము 
హృదయము; న్త్నము 

ఇఇ, రం విద్యార్థి; శిష్యుడు 
ఆగాగు, భగం విదార్థి వేతనము; 

Scholarship 

wre, } రంవిద్యార్థు ల వసతి 
ఇరా § గ్యహము, టి! 

శ, కొం శింటీ కప్పు: శ 
గాకా రం ఆంటీకవ్చు నేయువాడు; 

కవ్పువాడు | 
ఆగ రం కప్పుట; మూయుట; తెర: 

మూత; వవ్రములు 

ఇగ, గం కవ్చబడిన; మూయబడిన 

ఈ, ం మూతవేయువాడు; ర్వ్పు 
వాడు 

గణ, ర్త మోసము; [క్యా మోనగాడు; 

మారువేషధారి 

ఇగ భం ఇంటి కప్పు; ఇంటికప్ప 

నేయుట,; 

ar, గం fro జిల్లి ంచుట; వస్త్ర 

గాయము పట్టుట; నేతిలో వేయించుట; 

వడపోయట; వెదకుట; పరీక్షించుట; 

ఏరుట; ఎన్నుకొనుట, మత్తుపదార్థ 

ముల "సేవించుట 

అగ భం పరీక్ష; విచారణ; పరళో 

ధన, తనిఖీ; పరిశీలన; వడపోత 

అ, [ఇ తొంబదియారు; ర్తం 96 

సంఖ్య 
అగ, ఇం (జ్య వ్యావించుటః ఉండుట; 

శ కం ఇల్లు కప్పుట; మూయుట, 

పరచుట; ఆ(శయమిచ్చుట 

ఆణి ఇక్క ఈం గం అతిరహనస్యముగా 

అగా ఇం ముద గుర్తు; (పథావముః 

ముదగల ఉంగరము 

అగ, ఇం గం అచ్చు వేయుట; 
ము(దవేయుట; గుర్తు పెట్టుట 

Sm, Go ముద అచ్చు; మూస 

గుర్తు: ఆకన్మికముట్టడి 
aT రం మద్ర ణాలయము; 

Press 

అ గం అకన్మికముగాదాడి 
చేయువాడు 
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అగ, f7ం బలహీన మైన; క్షీణించిన 

అగ, ఆగం నీడ; ఆశ్రయము; (ప్రతి 
బింబము; చీకటి; సూర్యుని భార్య 

అ[ఇక కొం అద్దము: ఇ 
srr. రం ఫొటో; 

తగగ గం ఎండ తగులని; నీడ 

నిచ్చెడి 

ఆ[ఇగఇ: శం ఆకాశ మార్గము; ఆకాశ 
గంగ 

వల రం పొళిచీ కావ్యక్షేతము 
నందు సాధనాకేత్రపేదై త వాద 

మును (వతి బింబింవ చేయవాదము 

అ[₹ రం ఉప్పు; బూడిద; దుమ్ము; 

కరము; కొరము 

ఇగ, చం బెరడు: చర్మము; తొక్కం; 

నారబిట్ట; ఒక మిఠాయి 

అ[త గాం గం కడుగుట; జల్లి ంచుట 

అగ ర్హం బౌద్బి; పొక్కు; చర్మము 

ఇగ గం కడుగబడిన 

ఈక కృం చిన్న గిన్నె; ఛా పోక 
చెక్క 

srt, శం పోక చెక్కా, శ్రా 

అణా అగి నీడ; ఆశ్రయము; శరణు; 

(_(పేతిబింబము 

san. To fro ఇ ల్లు కప్పుట: 

మూయుట; పరచుట; ఆశయ 

. మిచ్చుట 

అగ, భం ఇంటికప్పు; కప్పుట; బస్; 

మకాము; నైనిక శిబిరము 

ళాల. రం లేడివిల్ల % దూడ; పక్షీపిల్ల 

అగ కం కుమారుడు; గున్న ఏనుగు; 

బాలుడు 

అగా, గ్య అరువదియారు; ర్భాం 604 

సంఖ్య 

ఆగ. ఛం మజ్జిగ; శ్రాగ్రా 

లా 
fe, (ఇం చిటికన (వేలు; 
ferfaar: ఇ రోగా 
అణ, 

a tere తుంపర; వీటిధార 

ఉగ్శిళి ఆగం చిటికెన వేలు ఇగ 

గాభ? 
Bn? గాం స్వాం చిలుకరించుట; 

చల్లుట 

ళల? ఇం శిశ్నాాగ చర్మము: తోలు; 
పనికిరాని మాంసపు మక్యా 

గ్ర్యాళ్గా f లోతు లెవ్వి (వీరు); లోతు 

బుద్ధి లేవీ 

కాలా ళ్తం (నీర); లోతులేమీ; 

బుడ్డి హీనత 

fear, రం షం feerm 

గాగ fF బుద్ధిహీన మైన; ఏీల ల్ల తనపు; 

ఫీచమెన; తుచ్చమెన; * వెకిలియైన 
wr. రెం వెకిలీతనము;థళ్నమా; 

పిల్ల తనము; వీచత్వము;. చాస్టిహివత. 

fer, ఇంగ నష్టము కలిగించుట; 

హానికలిగించుట 



fee 358 ణా 

fee: ₹ం ఈ%0ం నలువైపులా 
వ్యావించుట, (వెలుతురు; వెన్నెల, 

మొ॥నవి) వెదజల్ల బడుట 

fee, ఇం గా 
వ్యాపింపజేయుట 

fఅకా. గాం [కం నీరుచల్లుట; వెద 
జలుట 
= లి 

(క్లే ఆగం వెదజల్లు (కీయ; అందు 
కిచ్చు కూలి 

భాగా రం తడుపు; కుచల్లుట 

fer ఇం గం ఆర ౦భమగుట; 

పోట్లాట చెలరేగుట' 

రు గాం స్వం చల్లుట; చెల్లాచెద 
రుచేయుట; ముక్క ముక్కలుగా 

చేయుట; ఈం కం చ ల్ల బి డుట; 

చిందరవందరగా పడియు౦డుట; 

జ్ఞా ఇగ భూమి! ఉనికి; నాశము 

అభా, ఇం సం తూట్లుపడుట; బెజ్జిము' 
పడుట; గాయపడుట; గుండెతరుక్కు 

పోవుట 

mer fe తూట్లు లేక రంధ్రములు 

గల; గాయవడిన ; వగిలిన; చివిగిన 

జగ ఇం గొం రంధ్రములు లేక 
తూట్లుపొడిపించుట 

[౪౯ రం బెజ్జిమ్క తప్పు; కన్నము; 

- దోషము గొయ్యి 

[ఆషా ఇం ఇతదలతవ్పులెన్నుట 
గగ. గం ఇతరుల తస్పులెన్ను 

వాడు 

వెదజలుట; 
ఛ్ 

గగ, [గం వెద్దము వేయబడిన 
fn. do క్షణము; ళా 

(₹గఇ ఇం ఓక్క కణము; గాం [కా 
క్షణ కాలములో 

fer, ఇం [గై చిదుటః ముక్కు 
శుభముచేయుటః ఇం గళ్ల చుంయ్యి 

మనుట; ఘల్లుఘల్లుమనుట; బెదరి 
పారిపో వుట; 

rf, గం మెరుపు; గ! 

అణగ ఇం f%0 రాయికొట్టబడుట, 
రాయిచెక్కబడుట, తటాలున లాగు 

కొనబడుట, హరింపబడుట 

హైట్ లగ (ణా క్స్ణ భంగుర మైన 

ణా f కం వ్యభిచారి; భాం 
fer, ఇం గోొం రాయి చెక్కించుట; 

రాయికొట్టించుట; వడవీకు కొనునటు 

చేయుట 

fen, je రాగం వ్యభిచారిణి; 
fee J gael 
గాగ కం వ్యభిచారము; ఇచి 
ఈ, జ్యా ఛేదింపబడిన; కీజించిన, 

తెగిన; నష్ట సరుపభడిన; ఖండీ౦ప 

బడిన (| 

fer, గ ముక్క ముక్కబైన; 
1 చెల్లా చెదరై న; నష్టమెన 

fer, ఆగం బల్లి; కర్ణాకరణ 
విశేషము 

జా ఇం గా దాగుట; అ స్తమిం 

చుట; 
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జాగా. ఇం గం దాదుట; మూయుట; 

రహన్యము కస్పిపుచ్చుట 

fre గం పైకీ పెద్దమనిషివలె 
కన్చించు దుర్మార్గుడు; అసాధారణ 

పాండిత్యము లేక సద్దుణములుకలి 

గియు (పనీద్ధి గాంచని వ్యక్తి 

గల, రం దానరిక ము; చాటు; 
మర్మము; రహస్యము కన్ప్సిషుచ్చుట 

fer fo fo తక్షణమే; వేగముగా; 

జ్ఞా వేగముగా పోవునట్టి 

fea: రం గంప: పెద్ద బుట్ట 

గక లగ్గం చిన్న బుట్ట; ఇసుక 

మెదానములలోను పంయోగి౦చెడి 

యొక డోలీ 

జాగా గొ కొంబదియారు; జ్ఞం 96 

సంఖ్య 

marf fo నలుబదియారు; రం 46 

సంఖ్య 

జాగకా గొం అధవదియారు; ఇ 66 
సంఖ్య . 

fe: గ ఎనుబదియారు; ర్వ 88 
సంఖ్య 

| ఇం (కాం నీరు చల్లుట; 

గళళిగాణ ) వెదజిల్లుట 

[ఆశా కొం పై తోలు; పొట్టు బెరడు; 
దొప్ప 

fmf, షం లోతులేని: గ్రా 

7 ఇం గొం చర్మము ఒలియ 

బడుట్రః చర్మముగీచుకొని పోవుట 

fer ళం దోకుట; చెక్కు తీయుట, 

తోలుఒలుచుట; వీటికిచ్చ కూలీ; 

అగా రక్తం చెరిపి వేయుట; 
గా కగిం ఏ దోకుట; తుడివి 

వేయుట. చెక్కు. తీయుట; గీచుట; 

గీరుట 

{Bశ. గం చిన్నబొ బ్బ [సంఖ్య 

ల, (ఇం డెబ్బిదియారు ర్ఞ 76 

అగా భం తమ్ము, తుమ్ముట 
శేఖ, ఇం fణ్జ తుమ్ము టి 
త[ణ[ రం ఉల్టీః చిక్కుముః ఉయ్యెల 

వంతెన; కావడి మట్టు; చిన్న బుల్ల 

fart 

ఛే, ఇం తుంవర; అద్దకపుబద్ద 
శే!౭77 ఇం గం వెదజల్లుట; వ్యాపంవ 

జేయుట 

fz?» ర్ం తుంపర; మరక; వ్యంగ్యము 

అగా రం కందికాయ; బటాణీకాయ 

మొ॥ నవి 

ఇఇ ఇం ఉట్టి; ఉయ్యెలవంతెన; కావడి 
మట్టు; చిన్న బుట్ట; చిక్కము; 

ఇళ్ల? రాం పనికిరాని మాంసపుముక్కూ 

త, ల కాగ దుర్దశ; నాశము 

తే కాగా నష్టము; తగ్గుదల 

శ 1 fo &ీణించుట; తగ్గుటః 

ఇడిపోవుట; హానికలుగుట; న 

మగుట; 

శ ఇం గాం కందిరీగ; తేలు మొ! 

నవి కుట్టుట; గాయసరచుట 
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తగ గొం అనేక రం[ధ్రములుగల; 
పలుచవి 

ఇనా జ్యా కీణించిన; దుర్చలమైన 

త, ఇం. వడసీక్తికొ నుట, 

గుంజుకొనుట 

అగా, ఇ₹ం [ఓం తాకుట; స్పర్శించుట 
తగల,  కాగ్గం బలాత్మారముగ 
ఈ, గుంజుకొనుట; పెనగు 
తగా. (స 

తేగా రాగా వచ్చ; గాలము; గురు; 
పొడ; శరీరము రంగు మారుట; ణా 

వడిగల 

తగ ఇం (ఖం గాలములో చిక్కిన 
చేవను బయటికి విసరివేయుట 

అగా కం బట్టలపై అద్ధకము వేయు 
వాడు ఇగ పావురముమ ఎగుర 
వేయుపొడవైన వెదురు చిద్దః చిన్న 

పశ్లెము; ఆద్దకవ్పపవిచేయు ఒకజాతి 

అం ఇగ అద్దకవు గుడ్డ లేక చీర 

క 

తగి ఆం కందికాయ; బటాణీకాయ,; | 

పశువుల చన్ను 

త, ర్తం పాలు పాయనము; 

ఠా. రం చె తోలు; దొన్న బెరడు 

శ. ఇం [సం రోకుటు తోలు 
తీయుట; చెరిపి వేయుట; చెక్కు 
తీయుట; గీరుట; దింపుట; వేరు 

చేయుట 

శా, రం గొయ్యి; చిన్న చెరువు 
పల్ల ము; (జ్ఞా లోతు లేని 

శాక ఆగం స్పర్శ; సంబంధము; 
నున్న ము కొట్టుట లేక అందు 

లకిచ్చు కూలి 

అణ, కాగ, అంటరాని తనము; 

అస్పృశ్యత; దాగుడుమూతలాట 

₹T. ₹ం 0 తాకించుట; అనిం 
చుట, సున్నము కొట్టించుట 

తాకీ ఈగ లజ్ఞావతి; మిక్కిలి దుర్చ 

లమైనది;ి తాకగనే ముడుచుకొనెడి 
ఒక మొక్క 

ళర్పై క్షం చిరగజ్డై ఇలా 
శాల, ఆగం సన్నవి గొట్టము; ముక్కు 

పడక 

శా గాం చుంచెలుక; అల 

ఇళళగ్గా? ఇం [గ్య చుంచువలే అటు 

విటు తిరుగుట; వని పాట లేక అటు 
నిటు తిరుగుట 

౭ గం fకం వదలుట; వది 
లించ్చుటః వేరుచేయుట [తీరుబడి 

ఆ, రాం ము క్తి; విడుదల; శలవు; 

ఆరం ఇం గం వేరగుట; బయలుదే 
రుట; ఊడుట; తప్పించుకుపోవుట; 
మిగిలివుండుట; ఉద్యోగము పోవుట 

శరర కొం బాల్యము; ఇఇగగా 

Sern ళం స్యాం విడుదల చేయించుట, 

తాకట్టు విడివించుట; ఉద్యోగము 

వపవులు వట్టి పోవుట, వట్టు నుండి 

| 

| తప్పించు కొనుట 
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శక్ట?, fం బంధింపబడని; ఒంటరియైన; 

సంతానము లేని 

శ్యార్లగ గిం నెలవు; విడుదల; తీరుబడి; 

పోవుటకుఅనుమతి 

అః, ₹ం (గా వదలి పెట్టించుట; 

విడుదల చేయించుట 

తాకే ఇం విడుద ల$ విడుదల 

చేయించుట 

ఇక”) oo EA వదలి పెట్టించుట; 

విడుదలచేయించుట; తాకట్టు మొ॥ నవి 

విడిఫించుట; ఉద్యోగ మును౦డి 

తీసివేయుట 

ఇక, షా 
కాపొడువాడు 

శ, గం To € Fhe 

ళాల కం నీరవ్య కః అపద్దపాత్ర 
“జ్ఞా అపద్ధమైన 

fr, fo తాకుటచే మై లపడినవాడు; 

అస్పృపవ్యుడు; త్తం చవుడు 

ఇడా గ్య చిన్న; తుచ్చము; నీచము; 

“లోలి 

చక. రం 
శ్రా? ఇం చిరుగజ్జిల ఒడ్డా 

శ, గిం || ణము wef 
rf, ఛం 

శ్ర, ఆగం ఆకలీ; ఇ 
wf, fఇం ఆకలి గొన్నః 4 

బాగా ఇం గం. కన్పించకపో వుట? 

ఆ _స్తమించుట; దాగట గ్య 

విడుదలచయిందువౌడు; 

అగ గ క లతజేందిన; భయపడిన 

శ్రా, గిం క త్తి పదను 

శారా క్తం సిడిక త్తి; మంగలిక త్తి; ఈం 

సున్నము 

శ 15 సేనాక త్తి; చాకు 
ఇచా ఆగం సేనాక త్తి చాకు 
శశ, గం ౧0 లౌకించుట; ఆనించుట 

జాగా గం . అంటరానితనము; 

'చాగుడుమూతలాట 

అ, ₹ౌం fo తాకించుట, ఆనీం 

చుట > 

శ, శా జం రం గువేయుట, 

గోడ లకుసున్నము కొట్టుట; అలుకుట, 

పూయుట; ౫ అలుక బడుట; 

రంగు వేయబడుట; తాకవిడుట 

అ, ₹ం జం దయచూప్తట; 

(పేమించుట; రంగువేయించుట; 

అలికించుట; గోడలకు నున్నము 

కొట్టించట ఇం గం రంగువేయ 

బడుట; ఆలుకబడుట; నున్నము 

కొట్టబడుట 

ఇలాగా, ఇం ఖర్జూరపు కాయ, SE 

శల, cp సారహీవమైన; బోలుగా 

నున్న; వీదయైన 

ఇర ఇం ము క్రి; మినహాయింపు; 

గ విడుదల; సొవకాశము; శ్వేచ్చ; 

అశ్డీ లమైన పరిహాసము 

అగా సం గం నిరాటంక ముగా 

? స్వేచ్చగా 
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చళళ్యాగ రం విచ్చేధము; సంబంధ ము 

తెగిపోవృుట 

శ్ఞశ్షాగ, : కం (జా బయలుదేరుట; విడి 

వడుబ; ఊడుట; వేరగుట; తవ్చిం 

చుకు పోవ ట; మిగిలివుండుట; 

ఉద్యోగము పోవుట [మైల 

శక, ఛం యోని; తాకుట; వ్యాధిసోకుట; 

ల ₹ Tr, రం ఇ) అంటు 

ఆ శ Hiatt, 9 1 జాడ్యము 
రణ ఇం గక తోకుట; అనుకొనుట; 

ఆలుకుట; రంగువేయట?ః ఇం గం 

ఆంటుకొ నుట 

శేశాగ శ సగం. ముట్టడించుట; అడ్డ 
గించుటవి త్తుడిపి వేయుట (అక్షరము 

మొ॥నవి 

తభ ర్తం పెంపుడు జంతువు; కేనెటీగ; 

రంధ్రము; కోత; అను[షపాసాలంకార 

భేదము గాం “పెంపుడు; నేర్పరి 

ఆంగ ఇం విఘ్నమ్యు ఆటంకము 

శతా ఇం బాధించుట; సరసాలాపము; 
'వినిగించుట; ఇఇ అ౭ిగా-చర్చ 

లేవదీయుట : 

ఇఇ, ) ఆగ్గిం వేళశాకోళము; రెచ్చ 
ఛకఇ[క; .) గొట్టుట తీవ విమర్శ 

తళా ఇం Fre వేళాకోళము చేయుట: 

వినిగించుట; దెన్నుట; (ప్రారంభిం 
మట; మీటుట; రేకె త్రించుట 

జభ రెం కన్నము; నాశము; భాజకము; 

ఛేదించుట; రం్యధము; గాయము; 

తళా ర్హొం చేదించువాడు; కోయువాడు; 
. విబాజకము; గా కోయునట్టి, విభా 

గించునట్టి; 

ఇళ, కం కోత; ఛేదించుట, భేదము; 

నాశముచేయుట; తునుక; వభాజ 

నమ్ము ఛేదించు సాధనము; గా 

ఛేదించువాడు; ఛేదించునది 

తెగ షం ఛేదించువాడు; నాశకుడు 
తె ఇం [జం రంధ్రముచేయట; 

కోయుట; (గుచ్చుట; గాయపరచుట, 

రేం దబ్బనము 'మొ॥(గుచ్చు సాధనములు 

321, రం బోలు; బెజ్జిము; కొయ్యలు 

తొలిచెడినుఫి పృరుగు 

గా గం ఛేదింపబడిన, (గుచ్చబడిన; 
రం|ధమ చేయబడిన 

ఈఈ. రం జున్ను; శ్లాంగ్యాం కల్లుతీ 

యుటశ్రై తాటి మొ వాటిని గీచుట; 

కోయుట; ఖం f0 &ణించుట 

తెల, ఇం ఉలి; శానము 

తెగా రం క్షేమము; సుఖము; [శ్రేయస్సు 

3. రెం మేకపోతు; Cer 

తెచ్చా ఇం మేక; ఇర 

ఆశా, ణం మేకపోతు; CEA 

తత, ఈం మేక; ఇ? 

ఇ, రం గాయము; దిబ్బ; రంధ్రము; 

అంత ము; దురదృష్టము; 

ఇళెగగ ఇం గాం కోయుట; తాటికల్లు 

తీయుట, కలుపుట; గుర్తు వేయుట; 

వమిసరివేయుట; ళం కల్లు 
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ఇళ రాం నాశము; బూడిద; దుమ్ము; 

తునుక; నృత్య విశేషము; (జ్ఞా నర 

కొబడిన; తక్కువైన [నాళము 
తే, జా ఆమ రం 6 సంఖ్య; క్షీణము; 
చేశ, ఇం 0 క్షీణించుట; నశించుట 

జేళ్ళా కృం బాలుడు; నాశకుడు 

శేళా ర్తం పూలరంగడు; సొగసుగాడు 

తూ ) గం సొగసుగాడు; 

శేళాళళల.  'విలాని; రసికుడు 
చేతా ర్త షోకిల్లా; పూలరంగడు; 

సొగసుగాడు 

అగాగ్భా గాం గక తాలింపు వేయుట 

ఇగ కం కవ్వము: ఇల; శూ 

అగ శాగా ఎండన చెరుకాకులు; నిస్సార 
వస్తువు; చెరకుపివ్పి 

ఆళ్ల ర్సేం పిల్లవాడు; afer 

ఆశ, ఇం బాలిక భా 
Sm, రెం పిల్లవాడు; CE 

శా, బాల్యము; అవివేకము; 
ఇచ, ఇం బాలిక; శలాక 

ఇ fఇం చిన్న; నీచమైన; తుచ్చమెన; 

ఆల్ప వయస్సుగల 

శశీ రాగం లఘుత్వము; అల్బత్వము; 

సేచత్వము 

ఇగ, కొం బాల్యము; అల్బత్వము; 

లఘుత్వము 

ఈ ft ఇం భారత దేశములోని 

యూరోపియనుల [ప్రాతఃకాల 

భోజనము Breakfast 

ఇకా ఇం ౧౦ విడిచి పెట్టుట; మాని 
వేయుట; క్షమించుబ; వేరుచేయటః 

మిగుల్చుట; పరుగెత్రించుట 

శ, రం దెబ్బ; దాచుట; దిట్టమైన 

లేపనము 

Bm, కొం గోడల మరమ్మతు 

అగ్గాగాా ఇం గా మూయుట; దట్టముగ 

లేపనము పట్టించుట; అణచుటః ఆరో 

వించుట; .గోడి లకుగచ్చుచేయించుట: 

నింపుట; ఆద్దకము వేయుట; రంగు 

వేయుట 

ar, ర్త తెరచాప (శాప 

శా కం భయము కలత; కోపము; 

ఆందోళన 

ఆశగా "శాం కలతజిందిన; కొపముగల; 

భయముగల 

లొగా కం అంచు, కోన; మూల; హద్దు 

తగ: ర్భం నీల్లివాడు; భ్రాజ్ఞ్యా? 
శంతన. ఆగం సెనగుట; వడవీకి 

కొనుట 

శా, ఆగం గంటు చిహ్నము 

తగల ఆగం చిన్న గుడారము 

లా, రం ఆకురాయి; ఇం గా 
దోకుట; గీరుటః చెక్కు. తీయుట; 

ఒలుచుట 

లగా, ఇం దోకుడు పార; తురిమెడి 
సాధనము; చీల్నెడి సాధనము; 

తకు కం దయ (పేమ; జాం 

మమకారము 
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ఇకా జ్ఞా (పేమీంచువాడు; ఇ్లెళ్ళ 

అజా ఇంం (పేమించుటః 
జాలిదలచుట; కలవర నడుట 

Se, ర్తం పిల్ల వాడు: కాగ 

కరర [జగం కాలిక జొర 
smn, రంగఖర్జూరపు కాయ; హి! 

ఇళ్లు ఇం చెరుకువిప్పి; గాం 

(సేమించువాడ్డు 

ఇఖా భం. శాలింపు; 

EEE 

చో కం మసాలా? 50104 
ఆ ₹ౌం 0 శాలింపునేయుట; 

శం [ఈం పశువులు పొడుచుటకు 

కుస్పించి పెకి దుముకుట 

శే[శ7, రం పిల్లవాడు; వడ్గ్డ పాతర 
శః, ₹గిం బాలిక; శాశశ! 

ఇఇ, రం లేడిపి ల్ల; దూడ; వక్షీపిల్ల 
శారి. ఇభిం ఒకచిన్న డేరా 

sitar గాం ఉల్లాసముగల; ఆనంద 

కరమైన; 

తిరుగటోత; 

3 

శ ఆగం యుద్ధము; ఇ్లాణ్ల 

a, ర్దం తప్పు భా 
Freya. fa తుప్పుపట్టిన 

HT Trt 
. యోధుడు; శా. jer rar 

ఇగ గాం చలనముగల; తిరుగునట్టి 

ఇ, గం పాటువదెడుః కష్టపడెడి 
Fm, ర్తాం అడవి; ఎడారి; ఏకాంత 

స్థానము 

ఇనాం కొం కనువకటకటాలు; కీటికీ 

కళళ గా అనాగరిక మైన; ఆడవిసం 

బంధ మైన; రెం వవవానీ = 

శ కం మైలతుత్తము; గా 
శ, గం నీలివర్ణముగల; ఇల్లా 
amr, ర్త ఆనకట్ట; గట్టు 

ఇగ, గం. దీర్జాకాయుడగు; మిక్కిలి 
గొవ్పయైన; 'నేనలేక యుద్దసంజంధ 

మైన. 
శ ఇక కం యుద్ధనౌక 

Hr షక్టT, రం యుద్ధనౌకల సమూ 

హము 

ఇగ లగ్గం తొడ; fy 
ఇఇ: రం తొడకురుపు 

₹ఇ[ల, ఇం దూత; లేడి; గాం వడిగ 
నడచువాడు; విక్కందిలముగలబాడు 

ఇషా ఇం ఈం నచ్చుటః పరీకీంస 
బడుట; వన్నెపరీక్షచేయబడుట 

ఇగ గ వరీకీంసబడిన; తగిన; మంచి 

ఇశాల ఆగం ₹ ౦6; బ్యా 

Fart జ గే పనికిరాని; వీచమెన 
mm, (గ మ్ 

TT, రం జంజాటము; చిక్కు; 

'పెద్దఫిరంగి లేక తుపాకి 

ml, | (ఇంకలహ ప్రియుడు 
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ఇళ కం గొలుసు గడియ; 

గొశ్ళిము; బేడీ 

ar, గా బేడీలువేయబడిన; గొలు 

సుతో బంధింపబడిన 

at, ర్తం యంత్రము; తాయెత్తు 

కరర చోగాం ర్ం వేధశాల; నసీజాక్షర 

చక్రము; గారడి; మంతవిద్య 

ఇన భోం పంచాంగము: జింత్రి ర్తం 

గారడివాడు 

sep రెం యం(తము;ః తాయెత్తు; తాళము 

7-47, ర్తం కం Tat 

a7, ర వీణ? వాద్యము; ఆగ్రా 

పంచాంగము; జ్ఞా వీణవాయించువాడు 

ఇఇ, రాం పారళీ కులమత (గంథము; 

ఇం (పాగీన ఆర్యభాష 

శా, రం ఆడును; పాచి 

శ్లేశ్ళ కం నేరేడు ఇళ్ళ 
ఇఇ ర్త నక్క; వరుణుడు; నీచుడు; 

వెద్దనేరేడు 
శశ శశ్ళ కం గజినిమ్మపండు 
4, ర్తం నేరేడు; శల 

చ్లష్షక రం ₹ం 1 
నగా ర్సం గజినిమ్య; ఆవులింత; దవడ; 

తిండీ; మహిషాసురుని తండ్రి 

శక, ఇం ఆవులింత; ఇకక 

TAIT. Fo f5ం ఆవులించుట; శ్యశిక్ష(గ1 
ఇగ రెం ఇం(దుడు; అగ్ని; పిడుగు 

ఇళ్లు ఇగ వరిగలు; ఓట్బుధాన్యము; 

వ డ్లకంకి; మొలక 

ఇరా. (౯ [ఇం అయినవృటికి; ఇగ 
శశ, రాగం పరాజయము; నష్టము; అవ 

మానము 

శ రం వినీనిగొట్లు; యతడు; ఈాగ్గం 

మూర్ధపు పిట్టుదల 

ఇకక], గాం [ళం దాగుగాబిగించికట్టుట; 
ఇం ఈం దిగునుకొనుట; కొంకర 
పోవుట 

కాషాళ్తషాకు రాం పట్టు; బంధము; గా 

బిగించికట్టబడిన 

ఇగ? ౪0 (జం త త్తరపోవుట; 
దిిగృమజెందుట 

కళగా, శాగిం దిగుమతి సుంకము 

ఇగ, ఈం సుంకము; దానము 

శ, గం నుంక మువనూలుచేయు 

వాడు 

శ: ఆం తెలివికేటలు: బుద్ది 

మంతునితనము 

afm గం దిగృమజేందిన; ఆశ్చర్య 

పడిన 

ఇష గా బుద్ధిమంతుడు; తెలివిగల 

వాడు 

శ, ఇం గాయము; దెబ్బ; హోని 

ఇరగ f గాయవడిన; దెబ్బతగిలిన. 

ఇగ, గా బరువుగల; లావుగానున్న 

ఇలా ఇం గాయము; దిబ్బ; హోని” 

ఇలు శం గాయపడిన; దెబ్బతగిలిన 

ఇగ రాం జగత్తు; Cyn 

ఇ రం అహః కన 
. 
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NT, ణా తళతళ మెరయునట్టి; 

(ప్రకాశ మానమైన . 

ఇగాగాగాం భం గూ 
యుట; మినుకుమి నుకు మనుట; 

(ప్రకొళించుట 

ఇగ, ₹ం జగ (త్రనీద్దమైన; 
సర్వవిదితమైన 

ఇగ, కొం గం మేలొ-నుట; (పజ్వి 
లించుట; జాగ త్తపడుట; చేకెతుట 

fT, రెం భగవంతుడు; ఇఇ 

TTT, రాం గాలి GE 

ఇకా కం (పపంచప్ప పోకడ 
TI. ఇం లోకాభిరామాయణము 

17, షం (పకాశమానమైన; తళతళ 

లాడు; కాగా కాంతి [తళలాడు 

శ, [కొం (పకాశమానమైన; తళ 

ఇగగాగ గాం Fo ఈం. (చ్రకాశిచుట; 

తళతళ మెరయుట 

mM, వాసా. నిగనిగ; 

కాంతి; శోభ 

TT, రం కవచము; rx. 

Te గం కౌంతులీను; తకుకు 

బెళుకుగల 

గ శాగ్గిం స్థానము; పదవి; ఉద్యో 
.. గమ్ము అవకాశము 

ఇాిజై qm fro (గం అనేక చోట్ల, 

(పతి చోట. 

తళుకు; 

తళతళ మెర ' 

TTT, fo దానము; పన్ను 

ఇగ[గేగ రం పన్ను వసూలు చేయువాడు 

నాగ, To fo మేల్కొాల్పుట; రగు 

ల్బుట; రెకె తించుట; 

జేయుట 

Tt, కం జాగరణ; కాగా 

నాళం భం జాగీరు 

ఇల, ర్హం మొల; పిరుదు; తొడ 

(పజ్యిలింప 

ఇాళాళ్ళా గం నీచమైన; అసహ్యమైన 

ఇష ఇం (పసవము; క్ష శల 
కాళ్ళళ, 0 (ఆం నచ్చుట; పరీక్షింస 

బడుట: వన్నె పరీక్ష ఇయబడుట 

Ya 

qa, 

ఇ్లాళ[-₹1గా, 
గ్టాంళ[-(5[ 

qa, 4 
స పురిటిపాట. SIE 

eqn. $0 7 
7, రం జడ్డీ: న్యాయాధిపతి [చుట 

TTA, ఇం కాం గౌరవించుట పూజిం 

7 ఇం (పతీకారము; ఫలితము, 

బదులు; పుణ్యఫలము 

faa, ర్తెం జిజియావపన్ను 

ఇళ్లోగా రం ద్వీపము ౭15 
శోనళ్ళౌ రం ఆకర్షణ; ఇంకుట; పీల్చుట 

71, రం ఆవేశము; అభి పాయము 

ఇ రం అభిపాయములు 

శ, (ఇం భావాత్మకమెన; భావ 
సంబంధ మైన 

(లగ్గం వాలింతరాలు; షొళ్ళగ। 

go పురిటిల్లు; ai 
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కోరగా గం ఆం మోసగించుట, చెక్కుట; 

రాళ్ళు మొ॥ నవి పొదుగుట 

₹|౭ఇ, ఇం భాతాఖానీ, వదరుట 

ఇద ఇగిం ఊడ; జడ; కొమ్ము; వేరు 
౭౭, కొం శివునిజడ; ఆ ల్లిముడి వేసిన 

'వెం్యడ్రుకలముడి 

er, రం సన్యాసి; సాధువు; గాం 
జిడలుగలవాడు 

ఇంగా ఇం కం మోసపోవుటః; గ్లాం 
గాం మోసగించమని (పేరేసించుట 

ఇరా fro అమర్చబడిన; చెక్కబడిన; 

జడలుకట్టిన; రాళ్టు మొ॥ నవి తాపిన 

లేక పొదగబడిన 

నాగాళా క్యా చిక్కుతో మోగిన; కఠిన 

మైన; జడలుగలవాడు 

ఇక, కం పుట్టుమచ్చ, ఇళ 
ఇర రం కడుపు; (జ్యా కఠినమైన; 

ముసలియైన 

రం నీరు; జడపదార్థము; కా 
చైతన్యము లేని; మూర్జుడగు; మూగ; 

చెవిటి ముడుచుకు పోయిన 

ఇక? ఆగం మూలము; మూలకారణము, 

'చెట్టువేరు 

TE, లం ) ఇ శ్రన్యములేమి; 
ఇకక, అం! లీ మూర్లత్వము; 
[కః Go ఖం 

TF To గం దిగకొట్టుట; ' రాళ్లు 

'మొ॥ నవి చెక్కు.ట లేక పొదుగుట; 

కొటుట; చాడీలు చెప్పుట 
| టి 

శొక (ఇ రత్నములు మొ॥ నవి 

' పొదిగిన 

ETT, ₹f[0 రత్నములు మొ “నవి 
తాప్పుట 

శాక్ర[జ్క ర్పొం నగిషీపని; రత్నములు మొ॥ 
నమి పొదుగుట 

కొత్త రం చలికా లప్ప దుస్తులు 

శాశగా జ్యా రత్నములు మొ॥ నవి 

పొదగబడిన లేక చెక్కబడిన 
fear రెం నగలయందు రత్నములు 

పొదుగువాడు 

శక !, ₹క[ మూలిక; కర! 

కాళ! కర? ఇల్లి వనమూలికలు 

ఇల గం చలనము లేని; చైతన్యము 

“లేనీ 

ఇాక్లల, కం పట్టుమచ్చ) ఆజ్ఞల 
ఇాక్రిళ?, ఇ₹0 చలిజ్వరము; వ్యాళ 

కా జ్ఞా ఎంత; గాం జ్యా ఎంతయికే 

TT Fo యత్నము; ఉపాయము 

ఇగాగ్సి ఇం నేర్పరి; ఉపాయకాలి; 

యత్నంచువాడు 

TTT, ₹ంగొం సూచించుట; 
- శతెలియపరచుట 

TT, గం గం క్షివ్రిేచేయట్న నచ్చ 
.జెవ్వట; హితోపదేశముచేయట; 
చెప్పుట హెచ్చరికచేయుట; తెల్చుట 

aia స్ (50 సన్యాని బై రాగిః ఇగ 

| ఇజం రేం గుంపు, జుట్టు 
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ఇళ్ళ రం గుంపు; జుట్టు: ఇ పెట్టు 
బడిధనము; [జ్యా కా ఏవిధముగా 
వయితే 

శాక, భం దెబ్బ; లక్ష్యము; గురి 

fT గం [0 ఆయినప్పటికి, 

ఇల 
శాం ణా పీడింవబడిన; దుఃఖితుడు 

ఇళ షం ఆధునికమైన; నవీన మైన 
శ, ర్తంకౌతః ఆన్తః భం [పయత్నము 

గా అధికమైన; (పబలమైన 

ఇ. ఛం నాయనమ్మ; అమ్మమ్మ 
ఇభ [ఇ కాతతండ్రులకుసంబంధిం 

దివ(అ స్హ్ర 
ఇాగ్భా రం వ్యక్తి లోకులు, మనుష్యుడు; 

చేవకుడు; 

ఇ, ఇగ కార్యః త్రీ 
ఇ కిం ప్రజాస్వామ్యము; 

ష్! 
ఇగ రం (సజాప్వామ్యవాదిః 
షత 

ఇకా ఆగ సామాన్య |పజావీకము; 

(వజిలు 

ఇ కొం పుట్టుక; అ సత్వము 

ఇగ. శం సం ఆఅ సవించుట్తు 

పుట్టించుట 

శశ. రం దేశము; (గ్రామము; (పజా 

పీకము 

Cut ILY ర్ం పుకారు; నధంతి 

ఇల ఇం ఉగ్గసోలు; ఇన 

ఇ, ఇం పస జాభి ప్రా యము; 

శ 
ఇన ఇం (లం పుట్టించుట; (వన 

వించుట; ఖం (కా పుట్టుట 

ఇ 2 [%0 పుట్టుక నుండి లేకి 
xanax, జీవితమంతయు మితు 

డుగ నుండు (భార్యా ఖ్ రలు) 

ఇ, కొం పుకారు; వదంతి 

ఇాగా ఇ కలీ రం శ్రీ పురుమలు; 
ఇక, ఇం మండ్రిసాని; మంత్రసాని 

కచ్చు డబ్బు 

714, రృం పుకారు; వదంతి 

గాగ గాం గం టేసవింవ జేయుట; 
(మంత్రసాని) ; సూచించుట; వ్యావింప 

జేయట 

aT రం పెండి వారివిడిదియిల్లు; సభ; 

సమావేశము; [పజిల వి, శాంతిస్థలము 

Tal, Fo 'పెడ్తివారి . విడిదియిల్లు 

ఇాగ్నా ఆగం పుకారు: వినికిడి, వదంతి 

arr, రం సాధారణ (పజణలు; 

aT (కార్యము 

ఇగ, కం (వజోవయోగకరమైన 

ఇక, ఇం మంత్రసాని; లేక అమె 

కిచ్చుడబ్బు 

TT. Fo పాడి శవము 

amar, శం ఆంత+ః పురము 

ఇగ కర్తం ఆంత ఇష్నరము; నవషంన 

కుడు; పిరికి వాడుగా చ్రీలకు 

సంబంధించిన 



TTT 
mn 

369 TMI 

ఇ. గాం f5ం చెప్పుట; (ప్రసవిం 
చుట; (పసవింస జేయుట 

AMT, క్షా నప్పంసకత్వము, శ్రీ 
సహజిమైన భావములు 

వానా ళా ణం మహాశయా; ఆయ్యా; లం 

శాగిం ఇంటిగడప; మండిగము 

ఇనా ఇలు (ఇ మహానుభావా 
హ(గ(౯ రం సూచన; (పసవింపజేయుట 

ఇ, రం పశువు; ఇాగ్గాక్యా 

లా ర్హం సత్రము; మండపము; 

ఇల్లు 
ఇనా గా పుట్టుక; ఆడుది; తల్లి; 

భార్య; కోడలు; 37౯ లేదుుకాద్యు 

వద్దు 
fr గా పుట్టిన; శా 

fT, కం తండి fT 
₹f౫7, ర్తం జన్మస్థానము: మాతృభూమి; 

స్వ(గామము 

fae Fo తల్లి, ఇ 
కాగ ళం రాన్, కోడలు, తల్లి; స్తీ; 

కన్య; ఉత్పత్తి! పుట్టుట, (0 ఛం 
పుట్టించినది 

శఇల్బ, 50 [ొం అనునట్లు; వలి; ఈగ 

పుల్లుక ఏ; జననము 

శ, ఈం పుట్టుకు ఇ 

ఇగ, వం పచ్చి; 71 
చాలన్న, [ఇం వచ్చివాడు; [1 
కొషెకా రం జందెము, యజ్ఞోపవీతము 

డగ, వరునిఫక్షమువారు, ఇగ 

ఇగో. 570 అనునట్లు; భాగా 

ఇలా ఇం స్వర్గము; ఇ 
ఇఇర!, గొంపుణ్యాత్యుడు; స్వర్గవానీ 

STH: Yo 

meqqfrzr Ho a 
కాఫి ర్తం జంతువు; దేహధారి; (పాణి 

7, Fo యుద్దము; ఆంగడి; నింద; 

తంగడి; తోడి పెండ్లి కొడుకు; జన్య; 

లోకము; దేహము; వదంతి; (ప్రజా 

సీక్రము; ర్తం పుట్టిన; జన సంబంధ 

మెన 

san, ళం తల్లి చెలికత్తె; తోడి పెండ్లి 

కూతురు; నుఖము 

శ్యాణ్బా రాం జన్మ: (పాణి; ఆగ్ని; (బ్రహ్మ 

శబ ర్తం జపముచేయుట 

ఇగ ₹ం సగం జపము లేక యజ్ఞ ము 

చేయుట 

ఇ, ₹fం జపమాల; జపమాల 

వుంచెడి సంచి (గోముఖి) 

ఇం, (ఇం జివింపదగిన 

ఇగ్గార్పొం జిపించువాడు; ఇం దానన 

వృక్షము లేక పుష్పము 

afar, 
rdf, 
mT, ₹ాగ, విజయము; గెలుపు 

ఇరగ ఇం అత్యాచారము; అన్యాయము 

ఇగ, "గం ఆత్యాచారముల నహీంచు 

వాడు; కష్టించి వనిచేయువాడు 

(గం రం వము చేయువాడు 
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er, శం ఓర్చు; కష్టించి వని 
చేయుట 

ఇషా f% గం ఎప్పుడయితే; ఇఇ 

ర్యొష కాగ, సం [ఇం పృుడైననూ 

నషా fr, [గాం f ఎప్పుడైతే? ఇల 
రాక్ష కష గం [షం ఎల్ల వేళల; ఎప్పు 

డైననూ 

₹ఇక[, రం దవుడః భా? 

7 గక గం బలవంతుడు 

ZHI 

AT. ఈం గం అప్పుడప్పుడు; 

wd భాగ 
శాం క్యా బలవంతుడు; బరువుగల; 

రం అరవ్బీఫారసీలిపిలో _హనస్వ 
“ఈ” కారచిహ్నము; ఆశా మీద; 

పైన 

శాక ఇం బలా త్త రము 

దౌర్భన్యము 

ఇ, fం దిలివంతుడగ్వు [ప్రచండ 
మైన 

శా. చం అత్యాచొారము బలా 

త్క్మారము; దొ ర్భన్యము 

77 f%ం fe బలాక్కారముగా 

a7, ED బలవంతుడు, ఇలాగా . 

SEED ర్తం హీంస; హత్య 

నహ కం నాలుక; భావ; కథనము, 

మాట 

వాడు 
ఇ గం పొగరుగా మాట్లా డు 

ఇ, ఇం నాలుకు భాష; మాట;. 
కథనము 

ఇష, ₹0 మౌనము, సాకులవా 

బ్యూలము 

ఇళ గం నోటిమాట పూర్వక మైన; 

పారంవర్యముగా తెలినికొనబడిన 
ఇ, [గం జి పుచేయబడిన; రం ఓర్చు: 

వరుస; ఏర్పాటు [కొనుట 

ఇంగ శాగిం జప్తుఅగుట; పోగొట్టు 

ఇ [గం ఆరత్యాచార ముసలుప్పువాడు 

శక, కొం ఒత్తిడి; దిలాత్యారము; అత్యా 

చారము 

గాక్షగా ్గం గాం ఒ త్రిడిచేని; దిలాత్కా 

రముగా 

gure శ్తం (కిక రినినోజనస మూ 

maz, హము 

Taal, ఇం గం గట్టిపడుట; కూడుట; 

(నెయ్యి) పేరుకొనుట, ( పెరుగు) 

తోడుకొనుటః ర క్తీకట్టుట; తిస్టవే 

యుటః ఘనీభవించుట; ఇం యము 

నానది 

ఇ. కం జామీనుగా , నిల్చినందుకు 
(పతి ఫలముగా జామీనుదారునకిచ్చు 

ధనము 

ఇగ ఆగం మూలధనము;. సమూ 

హమ్యు మొ త్రము (లెక్క): భూమి 
శిస్తు; 'షెట్టుబడి; (ఇం కూడ బెట్ట బడిన ; 

ఒక 'చోటకూడిన, జమకట్టుకొన్న; 

నిల్వచేయబడిన; సం్యగహింపబడిన 



శక 37] Arent 
శాక, రం ఆల్లుడు గా 

ATT, ఇం మూలధనము ఆస్తీ 
పాస్తులు 

ఇన, ఇం గుంపు; సమూహము; 

తరగతి; వరున 

A, రం హెడ్ కౌనిస్టేబులు; కొంత 

మంది నీపాయిలకధికారి; తనిఖీ చేయు 

వాడు 

శ, ఇం బాధ్యత; జమీను 

THTIT Fo జామీనుదారు; బాధ్యత 

వహీంచువాడు 

శా, గం పూచీః జామీను 
ఇళ, [0ం గం జామీనుమీద 
Tara, కొం జామీను పష్మతము 

ఇగ ₹ం [కం కూడబెట్టుట; తోడు పె 
ట్టుట; గడ్డకట్టించుట; స్థాపించుట; 

ఎ ఇగ పలుకుబడి వ్యాపింపజే 

య్యట 

TIT. Fo యుగము; కాలము; దశః 

నియమితకాలము (పపంచము | 

AA, [70 సమయానుకూలముగ 

(పవ ర్హించువాడు; | కృ। తిమ_షేమ 

ఫా ప్ప వాడు 

TTT, ₹f[0 - ముఖస్తుతి, కృషి 
మము 

7, భం భూమివన్ను మొ వివ 

రములుగల కరణము లెక్కల పుస్త 

కము, (పతిసంవత్సరము జరుగు కిన్తు 

లెక్కల తనిఖీ 

కగ్గాగాం, గా అన్యాయముగ పరుల 

సొత్తుకా జేయువాడు; నమ్మక 

దోహి 

ఇౌగ్గాళ్సా కం అందము ఐశ్వర్యము 
THI TIaT: ర్తం చేదిమందు 

ఇ, ఇ రశుణీయమైన 

శల? ర్హం (పాలు) తోడుకొనుట, ఘనీ 

భవించుట; గుమిగూడుట; న్ నిక 

సన్నాహము, (ధనము) చేర్చి పెట్టుట; 

(నెయ్యి సేరుట 

AHTAE Fo తోడుకొనుట; ఘనీభవిం 

చుటి; గుమిగూడుట, గ ట్రే పడుట, 

"పేరుట; గడ్డ కట్టుట 

శగ్గాగౌక్ట!? రం "గుంపు; సమావేశము; నభ 

ఇగ, శం కం ఇగ 

"ఇక. కం కందగడ్డ; క్యా 

ian, గ్య నేలమట్టము చేయబడిన, 

భూమిలోకిచొచ్చుకుపో యిన 

శఇాగ్గ[7* ఇ[0 భూమి: నేల 

ఇగ. (గం భూసంబంధ మైన 

ఇ Hr, రాం ఆనుబంధము; ఇకాగా? 

ఇల "కొం. అందమైన; RE 

ఇచ్చాక ఇం మరకతము; ర్యా 
ఇ్లాబ్చాచిళ్ళు కం. పచ్చరంగు; జ్ఞా పచ్చని 

" శరా]. ఇం గం అవులించుట 

ఇల ఇకిం గుమిగూడుట; సమూ 

పహము; సభ; గోష్టి 

క, ఛం ఆవులింత; ఇనళ్ల " 

_ TET. 70 గం అవులించుట, , 



pg 372 TT 

ఇల. కొం జయించిన; పలురూపములు 

గల 

ఇవ. ఈగ పార్వతి; ఇం్యదునికూతురు; 

వార్షి కోత్సవము; పతాకము; జన్మ 
దినోత్సవము; పతాకము; పసుపు 

వలా ఈగ గెలువు; fa జయించువాడు 

ఇరు బా జయమగుగాక (ఆకీర్వా 

దాము) 

ఇగాన్మా చం జయించుట: జ్ఞా జయించిన 

TA: గాం కం జయించుట 
కళ్యాణా రం వజయ సూచక పత్రము; 

కోర్టు డ్మికీ 

7, ఆగ్గిం స్వయంవర మున వధువు 
వరుని కంఠమున వేయుమాల; విజేతకు 
వేయుమాల 

ఇ, ఆగ్గిం విజయ లక్ష్మీ 

TaeA: qం జయడ్జాపక సూచనగా నాట 

బడు _ప్రంభము 

ఇళ, కొం జయించినవాడు 
₹₹, రాం నీరు; నాశము, జ్వరము; ముసలి 

తనము; ఇ మూలము, సామ 
ర్థ్యము; వేరు" (గం ముదుసలిమైన; 
కీణించిన; నశించిన 

న్లాళ్ళి రం బంగారు; ఆన్టీ ధనము 

న్్ 

ze, 

ఇళ 
శశ, గా సారవంతమైన 

అ! అగ్రం భూసారము 

(. జిరీగల; wari 

శారి రం స్వర్ణ కారుడు; శ్వా, 
wud, ఇం దింగారపు పనిచేయుట 

TIT. fషజ్యా కాలి బూడిదయైన 

TT [గాం శిథిలమైన; మిక్కిలి 
ప్రాచీనమైన 
ఇర, కొం వృద్దావ్యము; fz శిథిల మెన్య 

వంగిన; ముదుసలియైన; గట్టియెన 
లకే ₹గ్గిం వృద్ధాప్యము; జ్యజ్ఞ[ల 
ఇగ రం వృద్దావ్యము; (జ్ఞా శిధిలమైన; 

ముదుసలియైన 

శ్లాగాల రం జరీ; గా జరీగల 

TT, ఆగం జిరీవని [ఇం జిరీగల 
శాళ్యాగా కొం పార్శీల మత (గంధము; 

పార్శీ లమతాచార్యుడు 

ఇ, [గా పనుషవచ్చని 

₹₹ఇ[, రం లౌంబూలములో వేనుకొను 
నల్హపుగాకు; భోజ్య విశేషము; వసువు 

వన్నెగుజ్లము 

శాక 6 [గ ధనవంతుడు ఇభ్యాగ్యా 
ఇళ్ళ, కొం జిల్పరుపండు, ara 

ఇళళి ఇఆగ్గిం పనుపువన్నె . 
TE, కం ఇం TI 
ఇళ, గం జరీవేయబడిన; రం జరీ 

- వనిచేయువాడు 

శ, ఆగం జరీపని 

TIT, [గం వినివిగొట్టు; ఇళ్ళాగా 
ఇ, ఈగ గాయము; దెబ్బ 

శా కా తచకుబెజుకుగల; ఆంద 
మెన 
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TT క్తం హాని, నొప్పి; దెబ్బ 

ఇరా ₹[0 వృద్ధావ్యము; జజ్ఞ[ల 
శౌ, గ్యూ కొంచము; గాం [ఇం 

కొద్దిగా? కొంచెముగా 

ఇ ఇం వ్యవసాయము; ఏడ్చు 

గా కం రత్నములు మొ॥ నవి 

పొదగబడిన 

ఇ. (0 ముదుసలియెన; జ్ఞా 
ఇరగ), గం fగం కౌల్చుట్స మండించుట; 

అసూయకల్లించుట 

qT, శగిం పరిహాసము; హాస్య 

రసము; మనోరంజినము; నవ్వు 

SUT (జ్యా గాం సరిహాసముగా 

Tm 77, [గం పరిహాస (ప్రియుడు 

vera Ta, ఆగిం హాస ప్రయ 
తరము 

TT రం జిరాఫీ 
xfer, ర్ష సంబంధము; సాధనము; 

ద్వారా; హేతువు నగలయందు రత్న 

ములు పొదుగువాడు 

ఇచ గా ముదుసలి; ఇం మూలిక 
ఇచ, ఈగ జరీపని; జరీపోగు; (క్షా 

జరీగల 

a ఇం గవర్నమెంటు గజెట్; 
లెక్క పు సకముః (జ్యా ఒంటరి 

ఇచ గూ పరిహాస (పియుడు 
ఇ గం f నిస్సందేహముగా; 

అత్యవసరముగా; తప్పక; (జ్ఞా 

ఆత్యవసర మైన 

TT శాగ్గి ఆవశ్యకత; (పయోజ 

నము 

Tea, శం అవసర ములు; అవన 

రవస్తువులు లేక వనులు 

vet, (ఇం అత్యవసర మైన; తప్పని 

సరియైన 

ఇకో శక, జ్యాతళకు బెభకుగ లః 
తళతళ మెరయునట్టి; గిం ఆడంది 
రము; తళుకు బెళుకు | 

tT, గాం శిధిలమైన; చినిగిన; పాడు 

పడిన 

ఇ గ, గ్య శిథిలమైన; (ప్రాచీన మైన 

ఇదే (జ వసువు పచ్చని; యనా? 
Taf. Jo to Tr 
ఇల, రం జిల్లరు పండు; Apricot 

ఇళ్ళే ఛం వపనుపువన్నె 

MRA శం యోగ్యతః PA 
ఇ ₹ాగం దెద్బిః ఇ 

ఇ, రం అణువు; ఇనుకరేణువు 
ఇరం ఇం వరార్రనువంతుడుః 

(ప్రచండ మైన 

ఇాగళ్లై ఇం శ త్రచికిత్సృచేయువాడు 
గా ర్తం నీరు; కురు వేరు 

ఇత ఇషం. నీటికొళాయి; ఇరా 
Tm గిగా రం ముని నీ పాలి టి 

కొళాయిలకునీ టివిపంపు డి పార్ట 

మెంటు; W aterworks 

శే, Jo నీటిపాము 

₹అఇ₹, గా నీటియందుండు జంతువు 
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ఇచ ఇం చేవ; ఇాత్రిళ 
ear Fo సీటిజింతువు; చేప 

ఇలా రృం కమలము; శంఖము, చేప; 

ముత్యము; చం్మదుడు 

TTA ఇం [కొం కోవపడుట; 

షం కం వినీగించుట 

MMT, ఇషం కోవముః ఆగ 
హాము 

ఇగ ర్తం మేఘము; 7 

ఇభ: రం ఓడ దొంగ 

ఇఇ ఇం మేఘము; సము[దము 

GEE ED రం మేఘము; T7ళ 

$f, ర్తొం సము_దము; 4సంఖ్య 

ఇత ఈం ఈర్ష్య మంట మనో 
వ్యథ; ద్వేషము 

శ], ఇం ఈం మండుట; మాడుట 

కాలుట: ఆసూయపడుట; వెలుగుట 

అగ, కం [లం బడాయికొట్టుట; శ్వా 
హై డాబుగావలుకుట; మాటిమాటి 

కిచెప్పుట; ళం బడాయి వ్యర్థ పలా 

పము 

కీ, ఇగ ఆలిన్ చెట్టు 
ఇల ర అల్పాహార; ఇ 
శాత, కం జిలపాఠతము; వెలయేరు 

శా: రా జల(పశయము; వరద 
ఇత, రం నురుగుః జ్ఞా 
శాల; 7, రెం నావ; ఓడ్ 

ఎగర రం కమలము; mm 

Toa. గర్బం వాతావరణము; FIIEaT 

SEED రం మేఘము; నీళ్ల మోయు 

వాడు 

ఇక, రం నీళ్ళుమోయువాడు 

శశ]. కం ఉత్సవము; జాతర; గోష్షీ; 
సభ 

md, ఇం శివలింగము, (వేలాడు 

సీటిపా(త్ర 

74, రం చెరువు; సరస్సు; కో నేరు 

TAIT: To గ్గాం మాడ్నుట్కః కాల్నుట, 

పీడియ్ట; నిప్పురాజేయుట; ఈర్ష్యా 
ద్వేషముల కలిగించుట 

ఇళిగాగి రం అసూయ; ద్వేషము; కడుప్ప 
మంట 

31 రం ఘనతః తేజస్సు; మహిమ; 

(పకాశము; శోభ 

ఇల, ఆగం (శేష్టత్వము; మాహా 
-త్మ్యరము 

mart fo (పతాపముగల ఘనత 

గల; తేజస్సుగల; రం మునల్మాన్ 

ఫకిరుల ఒక సంపదాయముు జలా 

లుద్దీన్ (ప్రారంభించిన శకము 
ఇలాగ ర్తొం ద్వీపాంతర వాస శిక్ష; 

జా దేశమునుండి వెడల గొట్టబడిన 

ఇాళ్ళాఇగాళి ఇం ద్వీపాంతరవాన శిక్ష 
ఇలౌగ్యగ్గా రం వంట చెరకు 

ఇ, 
SEIcE లం సీటిసుడ; తా 

ఇౌలి[గాళ్ళా. ర్హొం నీరున్నవోటు; చెరువు; 
సరస్సు 
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ల గం గొప్ప; పూజ్యుడైన 
ఇత, (ఇం నీచుడు, గౌరవహీనుడు; 

అవమానితుడు 

క (ఇం జలగ; గాజా 

THT ఇం జలగ ఇనా 
fT, కం పొట్టచర్మము కక్రిందనీరు 

శేరుటచే వచ్చు రోగము 
ఇతో? కాగ జలగ) ఇ 
ఇ గం గం తక్షణమే; వేగముగా; 

ణా వేగిముగల 

ఇ, [శ్వా తొందర చేయువాడు; 

హడావిడి చేయువాడు 

గ? [0 హడావిడి; తొందర 

పొటు 

కాళ్ళా ₹[0 హడావిడి; తొందరపాటు; 

గం గూ త్వరగా: వేగముగా 
ఇఇ ర్తం కథనము; తర్క్మము;. పనికి 

మాలినమాట 

ఆగాక, గం వదరుబోతు; ఇగ! 
ఇరా ర్తం వ్యర్ధ (ప్రలాపమ్ము (జా వదరు 

టోతు 

7, ₹ం fం డాబుగాపలుకుట; 

ఇం [ఈం వదరుట, గప్పాలుకొట్టుట; 

శాగిం వ్యర్థ (పలాపము 

ఇగాణగా [షం వదరుబోతు 
ఇగ గం దిడాయిగా చెప్పబడిన 

| 

అ రం హంతకుడు;. ఉరితీయు 

వాడు; (జా నిర్ణయుడు 

ఇగ, గం వేగము, బార్తీ ధాన్యము; (కా 
వేగముగల 

ఇఇ, రం వేగము వడిగల గజము, 

యవన దేశమ్యు యవన దేశవాని; 

(లా వేగముగల 

ఇగ ఇగం కెరః ఇళ 

ఇగ రం యువకుడు; వీరుడు; యోధుడు 

Tair, f70 సరాక్రమ వంతుడు 

ఇగ. ఇం పరాక్రమము 

ఇగ ర్తం యువకుడు; వీరుడు; బలవం 

తుడు; యోధుడు 

ఇషాగగా గా గొం నవయువకుడు 

ఇఇ? ఆగం యౌవనమ్యు ఇలా 
TAIT, Fo [పత్యు తరము; జవాబు 

శల, గా వివరములడుగదగిన 

ఇగాళంళళి శాం వివరములడుగుట 

ATI. రిం (ప్రతివాది _వత్యుత్త 
రము:ః ఆన్సరు 

SELES fz జవా బుదారుడు బాధ్యత 

గలవాడు 

ఆశి, గం బవాముదారః బాధ్యత ౯ 

7వ గౌం (పత్యుత్తర సంబంధ మైన; 

జవాబివ్వ వలనిన 

ఇషం కొం పరిసరి ము; కష్టము, ఇరుగు 

పొరుగు జ౦జాటము:ః భం. 

జొన్నలు; సముద్రపు పొంగు 

TET రం రత్నము; మణీ. 



Ta 376 airfire 

TAT Fo అనేక విధములైన | ఇక్ఞాల ఇం తాపము; వేడిమి 
రత్నాల రాశి నాసి ర్తౌం (పవ పంచమ్యు గాం జా 

fT, రాం రత్నము; మణి ఎక్కడె కే 
Tf, రం రత్నాల రాశి 

కర రక్తం కీర్తి; (క్వ గ వలె; పకా 
రముః సరిపోలిన, ఎ'పెతే 

7 ఈం స్ట్థాలత్వము? లావు 

శాళేగా గా స్థ్టూలకాయుడు 

ఇక్ గాం కాకీరంగుగల; థాకీరంగు 
ఇరా: రెం తగరము, తుత్తునాగము 

ఇ, గ గ ఎచ్చటయిశే; ఇల్ల! 
శ గం గం అచ్చటచ్చట; ఆనేక 

చోట్ల; ఆటునిటు 

Tf. రం పన్నువసూలుచేయువాడు 

ఇ ఇం గం బురదగానుండుట; 
'అలనీప్రోవృట 

ఇ, ఇం బురద; ఊబి 

మ, కం నరకము; లోతుభావి 

ఇకక, f7ం నరకమునకు ఫోవునల్టి; 
నరక సంబంధమైన 

ag, ఛం ఆవద, కష్టము 

స్ do విషము; గ 

శ్రాశ్షాళ్లాగా గా విషమకలుపబడిన 

ఇకక, ర్పొం నారికురుప్పు; రాచప్పండు 

ఇక రం సర్పవిషమునకు విరు 
శగుడురాయి 

wt UN (గా విషపూరిత మైన 

fT, గం (పపంచ పర్యటకుడు 
Tf. ఇం (సపంచవర్యటనము 

ifr. రం విశ్వవిజేత, జిహాంగీరు 

చకవ రి 

కాళ్లి, ఛం (పపంచాధిపత్యము; 

ఒక ఆభూషణము . 

ఇక్ష[ళగా ₹ం (వపంచమును చూచిన 

వాడు; _పపంచానుభవముగల 

alu, ర్త రెం స మాట్; చ్యకవ రి రి 

(భారతీయ ముసల్మాన్ చ కవర్తల 

సంబోధించురీతి); (శా లోకర క్ష 

కుడు 

Ta, ర్ం ఓడ; రగ 

కక్షల రం ఓడి(వయాణీకుడు; ఓడలో 

సనిచేయువాడు, fఇం ఓడ సంబంధ 
మైన 

శక, రం మహమ్మదీయుల కర్మ 

యుద్ధము 

ఇల్లా, కం (వ్రవంచమ; జరా 
ఇగ ఇం అజ్ఞానము; మూర్జత్వము 

గ్లాళ్టగా గ్యా మేధావి 

ఇష్టత ' ర్తొం వరకట్నము; కా 

ఇగ కం పౌరుషము; శారీరక శ క్రీ 
1, కొం భ(టాజు; స్తుతింఛ్ధువాడు 

కాగా _ పాములవాడు; విషవై, 
aiaferm, గ్యోడు 
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శక, [ఇం మోటు మనిషి; ఆడవి 
సంబంధ మైన, అసభ్య మైన 

₹|గ[ళ క్షం పాముమ౦(తగాడు; 
ఇలా, ! విషవైద్యుడు 

href» ఈం విషమును పోగొట్టు విద్య 

i, భం లొడ; శా 

ఇషా రాం మోకాలు వరకు పొడవు 

గల లంగోటా 

ఈ, ఇం పరీక్ష; పరిశోధన; విచారణ 

Investigation 

1a TTT గిం పరిశోధన; పరీక్ష; 

వెదకుట; లెక్క_లతనిఖీ (406410 

ria, రం యాచకుడు; శా 

Tiamat. ఇ౪గం యాచించుట 

fT, గం గం యాచించుటు పరీ 
కీంచుట 

ప 

ఇళ; a జ. 1. పిండిమర్య తిరుగలి 

ఇగ ₹ాగీం తల్లి; జాతి సమయమ్ము 

స్థానము; తోడి కోడలు (మరది 

భార్య); ఇం ఏదై తే, ఎవడై తే: 

దేనినై తే: (ఇ తగిన; పుట్టిన, 

పృటించునటిది 
ఛు టబ 

ఇక్ ఆగం కన్య; మల్లే; సన్నజాజి 

కసం ళం పాయసముః cir 

ఇ fం చర్చించువాడు; వర్షించు 
వాడు 

fT. ఇం యక్షణి 
TT, Yo యజ్ఞము; ళం ,మేలుకోలు; 

చోటు 

TIT. ఇం [గం మేల్ల్ళొ నుట; 
జాగ త్తపడుట, అదృష్టముఫలించుట; 
సెంపొందుట; (సనిద్ధిజెందుట 

TTT, కర్తం కవచము; జాగారము 

HITT, Fo మేలుకొనియుండుట; జాగ 

రణము 

afi, (గా మే ల్కొా=నియు న్న 
జాగ తగల 

ఇసక fz మేలొనియుండు 

వాడు; జాగ తగలవాడు 

కశ గ్య మేల్కానియుండు వాడు; 

క ర్హవ్యనిర్వహణలోజు[గ తగలవాడు 

arf, ళం రాజుబహుమానముగా 

నిచ్చినభూమి; జాగీరు 
arf, ఇం మేలుకోలు; చైతన్యము; 

జాగరణము 

కాగా ర్తం యాచించువాడు; భాణాళ్లా 

TT, ఇ|ిం బిచ్చమెత్తుట యాచక 
వృత్తి 

AI భాం గళం యాచించుట; భిక్ష 
మెత్తుట 

TT, ణా శి లమైన;, (పాతది; చినిగి 

నది; ఆరిగినది 

MI, ఇస్తం జంబుఖానాః అద్దకపు 

దుప్పటి 

Tet, రం పాయవానా, 
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ఇగ, గ్య నిరాపీల్చునది; 

కాగితము 

hr fo ఇం TIA 

గా, గొం ప్ర కాళమాన మైన; 
దేదీహ్యమాన మైన 

ida fo TT 
ఇక్క క్తం చెరువుమధ్యనుండు స్తంభము, 

గానుగయిరుసు 

ఇక Fo శీత్రాకాలము; చలి; మంచు 

ఇగ 50 జన్మ; కుమారుడు, తరగతి; 

సమూహము; (పాణి, ఇం జాతి; 

[70 పుట్టిన; వ్యక్తమైన 
ఇగ ఇం స్వరూపము; స్వభావము; 

దేహము; వ్యకి వ్య క్రిత్వముః 

విధము 

ఇ రం పనిబిడ్డ; భిక్షువు; జ్యా 

పుట్టిన 
ఇగాగగ శం బంధువర్గ ము; ఒకే 

కులము లేక తెగవారు [పుట్టిన 

IT, శాక. బాలిక; కుమారై; గ్మ్యా 
TM. శకి బొలింతరాలు . 

నాసా ఇషం.కలము;ః వంశము; వర్ణము; 

పుట్టుక; గో(త్రము; జాతి; Nation; 

శర, ఇం మల్లె; మాలతి; జాజకాయ 

ఇగ. గం వ్యక్తిగత మైన; క ల్రీలేని 
శ, గ్య జాకి సంబంధ మెన; 

స్వాభావికమైన; చేశ్రీయము 
శ, ఇం జాలియాభిమానము: 

దేశాభిమానము 

అదుడు 
ది 

కాలా జ్ఞా మంచికలమున బు ట్టి న; 

(శేప్ప్టమైనః ఆందమెన; సమకోణము 

లుగల 

ఇ, (7 పుట్టిన; Sk! 

శక రం గారడి; వశీకరణము 

IGT Fo గారడివాడు; మాంత్రికుడు 

ET: శగిం మంత్ర క తె 
ITT, ఈగ గారడి; గారడి విధ్య 

₹[7 భం (ప్రాణము; ఎరుక; పటు 

త్వము; తెలివి; rT సరిచ 

యముగల 

TTT ₹ళొం తెలినిన, ఎరిగిన; తెలివి 

గల; (వవీణుడు; ఆనుభవముగల 

man, ఇం విజ్ఞత; పరిచయము; 

జ్ఞానము; ఎరుక 

గ, f70 సజీవమైన, సాహసము 
గల రం (పాణి 

Tria: భాం గం 
గుర్తుపట్టుట 

ఆ, ర్షం దేశము; 
(గామము; (గ్రామీణుడు 

TTT ఛాగ్గిం పరిచయము 
I ఈం (సాణదానము 
శ, [70 ప్రాణములెక్కొచేయని 

వాడు 

తలుసుకొనుట; 

(వ జల 

జ 

mma. ₹ం పరాక్రమము; 

(పాణములొడ్డుట 

qr ఇం నమాజుచేయునప్పడు 

(క్రింద పరచు జింబుఖానా 
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ఇ ర్భం పశువు; (పాణి 

శ, [కొం వారసుడు; [గ 

arg, ౭, ఆనునట్టుు arat 

mar ao fro వెళ్ళుట; గడచుట; 

చనిపోవుట; పుట్టుట, నష్టమగుట; 

ళం (క్యూ పుట్టించుట; (ప్రసవించుట 

ff, ళం దిశః పక్షము 

rf, గం సక్షపాతి; ౫417 
haart ఆగం పక్షపాతము 
Tart 

fran, రం ఇరుపక్షములు 

ఇగ ం పాణసంబంధమైన; (జ్యా 

ఇం (పాణపియురాలు 

17] క్ర, రం గర్భశ్యతువు 

ఇభ, కొం ఆ వ్రమిత్రుడు 
1, ర్తొం మోకాలు; ఇక ఆనునట్లు 

ఇళ్ళు రం మోకాలు; తొడ 

శరన రం భోజన సమయమున 
తొడపై పెట్టుకొనువస్ర్రము 

TT, ఇ అనునట్లు; వలె 

“కాగా రం జపము; జపమాల 

rrr, రం జ పముచేయువాడు 

కాగ రెం పురిటిల్లు ఇల 
ఇచే], రం జపాన్ దేశీయుడు; జపాన్ 

భాష; [ళా జపాన్ యొక్క. 

aid, fZo జపముచేయువాడు 

TB. రం కుంకుమపువ్వు; కాగా 
Saffron [గల 

rm. గం కాషాయ (కావి) రంగు 

ఇ|గ్గాల్సి ₹గ[0 దింతిపువ్వు; వనుపువన్నె 
MrT. ్లం గొం (వతిచోట్య, అచ్చట 

చ్చట 

TIT, కం ఇం ఇగ 
TIT, Fo చిక్కము; బృగు? 

ఇగ. గం ఓర్చుగల) రక్షకుడు; 

నియామకుడు, 

qa» రాం ₹ Tra జాబితా, పట్టిక 

ahaa: go శం wren 
ED 

₹|(షగాషళారి go శం wrt 
mrarartl 

rf, గా అత్యాచారము చేయువాడు 

rai శళగం నియమబద్ధము; చట్ట 

బద్ధము 

amr, ర్దాం నియమము; చట్టము; సద్ధతిః 

శ 4[గ[. రం నీ విల్ చట్ట ము; 
Givil Procedure Code 

శrT-PT రం శికెస్మృతి; [క్రిమి 
నల్ చట్టము; Criminal Procedure 

Code 

77, Fo గిన్నె; పానపాాత; జాము, 

నేరేడు (జ్ఞా ఆగిపోయిన 

rahe భం ఫిరంగికినివృం పెట్టువ త్తి 

ఇళ ళ్ళి ఈf[0 గుడ్డలపెట్టి; తోలు 
పె; బనారస్ ఎర; సన్ననిబట్ట; 

చిత్రపుకుట్లు బుటాలు వేనినపట్టు నెలా 

Tr Fo తోడుసుజ్జి గ 
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కాగా రం వస్త్రము; వెండ్లికొడుకు 

ఆంగీః రాష్ట్రా కుమారె; కోడలు 

కాగా కం అల్లుడు; భర్త 
mmf, ళం (వధానమనీదు 
fr, ఇం సోదరి; కులకాంత; 

కుమార; కోడిలు 
fax, ర్భం పహరావాడు; తలారివాడు 

ఇగ ఇం జామీనువుండువాడు; 
జామీను 

fat, ళం రాతి; పసుపు 

TA భగం నేల; కులకాంత; కోడలు; 
సోదరి; కుమా 3 

శాళ్ళళ్ళా రం నేరేడు 

ఇగా ఇం చోటు అదను, సమయము, 

ష్ తగిన వ్యర్థమైన: (కాం (4 
వ్యర్థముగా 

Tr, ర్ం రుచి; I 

శ, రం జాతకము ఇాన్నారాని 
7a, గాం తగిన ఇష్టమైన; ఒప్పు 

కొనదగిన 

TTT. రం సూక్కపరిశీలన; వరి 
శోధన? పరిగణన 

ఇగ గా అధికము; మిక్కిలి కాగా ' 
కాగాక ఆగం సంపద; ఆ ని 
Ta, ఇం. నమాజుచేయునపుడు 

కూర్చొను జంబువానా 

న్ ట్ గర రం జాజికాయ 

TT. fr వేశించునట్టి ; నాశమైన 
గల్లా భం భార్య: జ్ఞా పుట్టిన 

Tr గ్యా నష్టమైన; నాశళమెన, 

వ్యర్థమైన 

ఇ రక్తం రంకుమగడు, వల, మిత్రుడు; 
[గా నాళము చేయువాడు 

కాగే రం వ్యభిచారము 
గ, రం రంకు మగనికి పుట్టినవాడు 
7 క్తిం క ప్టెపుల్లలు మండుట; 

కాలుట 

MIT, To గాం కాల్చుట; మండిం 

చుట; వెలిగించుట 

ff, ₹గం వ్యభిచారిణి? జానా? 
mrt గా ఆమలులోవున్న; 

(పవహించుచున్న; చలామణిలోవున్న 

₹ాగ వ్యభిచారము 

ma, భం మంత విధ్య; 
ఇం(ద జాలిము 

గ రం ఉచ్చు వల, కవటము, 
కిటికీ, సమూహము; మొగ్గ; పోర్డక 

ఇలా ళం పకులగూడు; కిటికీ; వల; 
మొగ్గ; కపటము; ఒక శిరోభూషణము 

వాళళ శ fro 

చేయట 

న గా మోసగాడు; పోర్టరీ 
చేయువాడు 

ream, ఇం మోసము; పోర్తరీ 
"చేయట . 

ఇకా, కం సాలెగూడు; వల; కంటిమనక 
fe, రెం బెస్తహడ్యు బోయవాడు; 

మోనకాడు సాలె వృరుగు 

కాల్చుటః వంట 
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wher, ఇం వల సమూహము; [కాకి కం భూతము; గ్ర 

జలగ; విధవ; వలవంటి నేతగల | క్ష, ఇం . జీవితము 
వస్త్రము గాయి ఇం జీవితము, వయస్సు; 

wan, fx (క్రూరుడు; దొర్గన్యము 
చేయువాడు 

fear, 
'చేయువాడు 

కాగా ఆగం దోమ తెర గుడ్డ; గాజు 
గుడ్డ; మామిడి ఇెంకిపైని పీచు (్ఞా 
పోర్షరీయైనః కృత్రిమమైన 

Tm రం పారాణి ఛక్ఞ[్ఞా 
రాగ ఇళ్ళ జావ్యతి 
I, fz శాశ్వతమైన 

ఇ్ట, ఇం ఎవనియొక్క, దేనియొక్క 
ఇ్యళ్ళాగా రం గూఢచారి; Taft 

లం మోసకాడు; పోర్టరీ 

rad, శూ గూఢచార వృత్తి, ఆప ' 
రాధ పరిశోధన 

arf, రం దాహ్యారూవమ్ము fr 
(పనీద్దమైన; విశదమైన; దబిహరంగ 
మెన. 

rf [గాం fr బహిరంగముగా, 
స్పష్టముగా, (ప్రత్యక్షముగా 

నాజల్, గ స్పష్టమైన; బహిరంగ 
మైన; విశద మైన 

mfg, "గాం మూరధ్దుతు ఆమాయకుడు; 

చదువురానివాడు: ఆనాగరికుడు 
Ett శం మల్లె వంటి .నువాసనగల 

పూవు 
rE? ఉగ్గ గంగానది; శా 

(బతికియుండుట 

గా fa జీవించియున్న; (పాణము 
గల 

ff, ఇం వరిహాన (వియుడు; 
రనికుడు, నవ్వుముఖముగలవాడు 

గాగళి ఇం . ఉల్లానమ; ఆనం 
దము 

Fra రం చిరకాలము వరిల్లుగాక; 

గాభ భోజునసామ్మ గి; తృణధాన్య 
ములు, రక ము, వర్గము; జాతి; 
వస్తువు; (ప్రకారము; అమ్మకప్పుసర 
కులు, సామి 

fram రం సామానుగది; వడ్ల కొట్లు; 

భోజనసామ గి వుంచుగది 
న్ా ర్దం కరణమువద్దనుండు 

వంట లవివరములపు స్త సకమ్ము fr 

రకమును బట్టి; వర్గమునుబట్టి 

గ్, రాం జీవాత్మ; పాణము జీవనము 
గాం ర్తం చర్చ; వర్ణన, భగవన్నా 

మన్మరణ 

గాం కం హృదయము; సాహసము; 
మనస్సు; కాలేయము; సారభాగము 

fT. కం సాహసము 
గ్గ fo మిక్కీల సన్నిహిత మైన, 

గాఢమైన; ఆ న్యోన్యమైన; ఆంత 
రంగికమైన 
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నగగా ఇళ విజయా భిలాష; 
ప్రయత్నము 

ff, గం విజయాభిలాషి 

నాగా భాం అక్క 
ff, క్షం జిజియావన్ను 
గ. ఆగం. తెలినికొనవలిననెడి 

కోరిక; జ్ఞాననిపాన 

ff. గ్య విచారింవబడిన; 

ఆడుగబడిన 

fr (జా మోక్షము కోరువాడు; 

తెలినికొనవలెననెడి కోరికగలవాడు 
గీ, భం భ ర్రఅన్న భార్య 

(తోడికోడలు) 

గన -fజా ఓడింవబిడిన; వళపరచుకో 
బడిన; (ణా గా ఎటువైపై తే; 

ఎచ్చశైతే 

(షా గం ఎంతయికే; ఎంతమా(త్ర 
మెతే 

సాగ ణా ఎనె న్నెశే, ఎందరై తే, 

fra, ) గొం కం జయము 
శాఖా $ పొందినవాడు 

గరగ గం ఇంద్రియ నిగ్రహము 
గలవాడు 

గా గం ఎన్నెశే,, ఎందరై తే 
గాలి, గం గం ఎటివైవైక్ 
గణా గొం జయించువాడు 
గాభ ళం మూర్భవ్ప. పట్టుదల; . విషరీ 

తము. 

fr, fo మార్జపు వట్టుదలగ పనాకు 

గాం గం (శా ఎటువెపెతే; ఎక్క 
డైశే 

fax faq. గం గం అచ్చటచ్చట 
గగ గా భూతము; మిక్కిలి బలశాలి; 

బుద్ధ భగ్గ వానుడు; జైనుల తీర్థం 

కరుడు; విష్ణువు 

fax, రం భూతము; గట్టి పట్టుదలగ లవాడు 

fT రం భూతములు; గా ఇ 
ఇగ ౦ 

గ్ qo భూత వై ద్యుడు, [జా భూత 

సందింధమెన 

(ఇగ (జా (జా 

ఎటెతే 
మన్! 

ఏవిధ ముగానై తే; 

fren రం బాధ్యత; కార్య భారము; 

జవాబుదారీ 

em, ర్తౌం మహమ్మదీయ పరిపాలన 

లోని మహమ్మదీయేతరులు 

frat 1 గం బాధ్యతగల; జవాబు 
fra, |) దారియైన 
గగ, రాగ బాధ్యత; జవాబుదారీ 

గొగ్గా రం మనస్సు; ఆత్మ; జీవుడు 

గూ, కం (దితుకు; (బ్రతుకు తెరువు 

far, రం నష్టము; హాని; లోటు 

fr, గం గం పోషించుటు (బత్తి 
. కించుట_ 

న్యా భం ఆతిథ్యము, విందు 

నాగా అగ్గి తీర్ధయాతః దర్శనము; 

fran భొక్టై క్రిం తీర్ధ స్థానము 
fra. .f7ం తీర్థ య్మాతికుడు 
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fr, ఆం తప్పులు వెదకుట; (కాను 

పరీక్ష చేయుట 

గ, భం ఉక్కు కవచము 
గొణిగా, గం కవచధారి; 

గల్లా గొం కవచధారిః ర్వా 
ధరించిన నైనికుడు 

fr ct Kd రం కవచము; CTE 

fr. ఇం వ్యవసాయ ము; 
జీరాయతి 

నాళ? కొం జిరాఫీ Giraffe 
[ఇళ ఇఅగ్గిం మెరుగు పెట్టుట మెరుగు 
గొర కం జిల్లా 

నాగా రం మెరుశ్యపెట్టువాడు 
గారా శా గాం (బ్రతికించుట; 

ఫో షించుట 

fTATATT, Fo మెరుగు పెట్టువాడు 

కవచము 

arg ar, (50 అత్యాచార్వి హింసకుడు 

ఇ రం జిల్లాఅధికారి; (గామము 
అలోపన్నులువనూలుచేయు జమీందారు 

గుమాస్తా 

దెండు 

fred, రం ఆట్ట వేయువాడు, బైండు 

చేయువాడు 

fr, ఇం అట్టలువేయట లేక 
తయారుచేయుట; బైండుచేయుట 

fT రం అట్టలుతయారు చేయు 
. వాడుః బైండుచేయుట 

fram 

fread flo ఫం DCE 

frre, ఆగం ఆవమానము; దుర్గతి 

గాగా ఇం గం బతికించుట; 
పోషించుట 

fra, రం శరీరము; 

గాగ - శరీరసంబంధ మెన 
గ్య, (గాం చ 
గాః రం మహమ్మదీయలమళ 

యుద్ధము; 00౬3266 

గాకా ఆగం నాలుక, ఇగ 
శా రం మిణుగురు పురుగు; wr 

శక రాం ప్రాణము; మనస్సు 

సాహసము, ఇంళం గారు మర్యాద 

సూచకోళశబ్దము 

ఇకా రుం జీవాత్య; పాణము; 
fT. bs మనన్ను 

Hi, రం అక్కభర్త (బావ 
ff fo ఆక్క 

fT ₹గf[0 విజయము; లాభము 
₹fTT. ₹ం ఈం జయించుట 
SITET శం జియాపజయములు 

fT, షా (పతికియున్నః జయించిన; 

శ]: కొం తోలుసంచి; గా శిధిలమైన, 
ముసలియైన 

ఇ్లగా ర్భం గుల్డిపు జీను గుజ్జపువీపు 
పైవేయమె త్త 

శ, ఆగం లోభ; శృంగారము 
SIEGE Go గు జ్ఞప్పజీ నుపైవే యు 

వస్ర్రము 
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శ, షం. గుజ్జవుజీనుకయారు ' 
చేయువాడు 

frar. 70 గొం (బతుకుట; జీవించుట 

శ్లేగా కొం నిచ్చెన; మెట్లు 
ఇగ ఇషం క లముపాళీ; నాలుక 
ఇగ కాగ పాళీ నాలుకగీచుకొను 

సాధనము 

fra. రం శఇం(దుడ్చు పర్వతము; 

మేఘము; సూర్యుడు - 

ఇగిగ్గా కిం మనస్సు; ప్రాణము, 
సాహసము జీవుడు 

శ, రం సాహసము; శ్మ్మా 

ఆగ, ఇం జీవితము, ఆత్మ 
కం రం జీలకర్ర క్ త్తి; కవచము, 

కుంకుమపువ్వు (జ్ఞా (పాతది; చినిగిన; 

శిధిలమైన 

24 ర్ం జీలకరః ఇగ 
Tz, రం జీలక([ర; గా (పాతది; 

సిగిన; అరిగిన; ముసలియైన, శిధిల 

మైన 

నాగా (ణా శిథిలమైన, చినిగిన; 

(పాతది అరిగిన: ముసలియైన 

శ ఇం గక చినుగుట; పగులుట; 

శిధథిలమగుట 

శరా రం జీలక ర; క్ 
భై, ర్తం జీలక(ర; వృద్దావ్యము; 

త గ్గుద ల; ముసలివాడు, fz 

అరిగిన (పాతది; చినిగిన, జీర్డి ంచిన 

(అన్నము; ముసలియైన 

ఇళ రం పాడుపడిన గుడి మొ 

వాని మరమ్మతు 

fifa, రం ప్రాణము జొషధము; 

జీవనము శా దీర్హాయువుగల; 

జీవించియున్న 

నగరం. ఇం తిప్పతీగ; పాలకూర, 
fZo ఛం (బతికియున్న 

ఇగ రం బృహస్పతి; జీవా త్య; 

జీవనము; (బతుకు తెరువు; (ప్రాణి 

శక రెం (పాణి, పాములవాడు, వడ్డీ 

వ్యాపారి 

శ, లం సాహసము; పరాక్రమము 

fia, రం జీవితము; (బతుకుతెరువు; 

గాలి; నీరు; ఆ నిత్వము 

సు) ఇం సంజీవనిమూలిక 

TT, కొం 
fai. కం | జీవిత చరిత్ర 

తగగ భం 
friar, రం వింటినారి; నీరు భూమి; 

జీవనము; జీవితాధారము 

faa, ₹౫[0 (బతుకు తెరువు; జీవనో 

పాయము 

శ, ఇం జీవించియున్న; (బతికిన 

atl, పేను ఛో 

శక, ఇఅగ్గిం చిన్న పేను; చీడపురుగు 

గ్యా౭[ Fo ఎడ్ల కాడి; జూదము 

Fararar, ర్ం జూద గృహము; 

కశ, గం మోసగాడు: బ్లాషిఖూ 
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Frid, ఛం మోసము, ' qr 

aI 

ఇక]. కం జూదరి; ఇ 
HTT, ఇం 'బొన్నలుు సముద్రపు 

పొంగు; రం జూదరి 

శ్యాత రగ కం సముదపు ఆటుపోటు 

శ, కొం జూదరి: వ్యాళ 
శాక్, ఇాగ్గిం చిన్న పేను; చీడ పురుగు 
శాఖగా ర్తం దలుబు; పడిసెము 

క్యాగా ఇం యుగిమ్యు తరము; శకము; 
జంట 

MIM, ఇం [కం వృద్ధిజెందుట; 
మినుకుమనుకు మనుట 

TTT, ఛం ఉపాయము; చాతుర్యము; 

[ఇ తగిన; సంభవమైన 

కాగి? శాం మిణుగురు పురుగు 

_ హరములోనిరత్నము 
శా. Go మిణుగురు ప్పరుగు; కంఠా 

భరణము 

కాగా కొం జంటగానున్న 

ఇక, రం భూగోళము; భూగోళ 
శాస్త్రము 

కాగల రం జంట: ఇ 
శ. ₹ [0 నెమరు; శాల! 
Jarman, ₹0 fo నెమరువేయుట 

Tf, భాం నెమరు; కాళ 
year, శి ఏవగింపు; నింద; 

ఇగ షం నిందింపబడిన; ఏవగించు 
కొనబడిన 

25 | 

కనా రం యుద్ధము లశ 
GEILE fz యుద్ధసంబంధ మైన; యుద్ధ 

సన్నద్ద మైయున్న 

త్యఖ్లాఇ (గాం వీరుడు; ర యుద్ధము 
౭71, ఇం సం (పోగగుట; చేరుట, 

- కలియుట, గుమిగూడుట; సంభో 
గించుట; ఆతుకుకొనుట | 

₹౭41, ₹ం "కాం అతికించుట, కలు 

పుట; సమకూర్చుట; చేర్చుట" (ప్రోగు 

వేయుట 

ర్భార[% రం కూడిక; కలయిక 

శారా గం [గం ఎంగిలిచేయట 

fon: రెం ఎంగిలితినువాడు 

శాక ఇం గం కలియుట; చేరుట; 

లభించుట; (పోగగుట 

eat ర్త కవలవిల్లలు 

శ్యోక్షెళ?గాగ. గం. కం ఒదార్నుబ; ఆతి 
కింపజేయుట; సంతోష పెట్టుట; శాంత 

పరచుట; చల్లపరచుట 

F311: To “కా శాంత పరచుటః 

చలపరచుట;ః ఖా tm చలబఐబడుట; 

శాంతపడుట గ 

71: 0 f4౫0 దున్నబడుట, కాడికి 

- కట్టబడుట; చేరుట; ఆంటుకొనుట, 

పనిలోరీనమగుట 

శ్వాగ[కే శాగిం దున్నుట, దున్నుడుకూలి 
శ? గం f్మం దున్నించుట 
fT, ₹ం ఈం చెప్పుతోకొట్టుట; 

మిక్కిలి ఆవమానించుట 
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వగా f7 
సాటి లేని 

వాగే ఇం వియోగము; వీద్కోలు 
aT. గం ఇం వేరువేరుగా 
గాగ గం గా వేర్వేరుగా; 

పలువిధములుగాః చా అనేకవిధ 
ములైన 

త్యగం కొం వీచ్చిః ₹గూఇ 
ఇళ్ల ఈగ[0 వెన్నెల: ఇల్ల? 
శక ఇం వెన్నెల; రం చందుడు 
శా, రెం పొడవైన చొక్కా 
కాగాక ర్హం పూ ర్రివాక్యము; కూడిక; 

ణం అన్నీ, అందడ; మొత్తము; 
అంతయు, 

న్యా ర్హాం వ్ర వారము; rn 

Fam to గురువారము 
ఇష 7, గా గురువారమునాడు పుట్టిన 
న్యాగాా కొ చ్యక్రవారము; STAT 
గ్యశ. రం జ్వరము; కాజ్ఞా 
TA, భాగ్ సర్యాక్రమము, సాహ 

సము 

FT, కం గా కలియుట; (పోగగుట; 
చేరుట లభించుట్ట ఢీకొనుటః కలియ 
బడుట, 

TTT, రం జరిమానా; శాల? 
క్యా, రాగం మరణము; ముసలి తనము 
FUT కం 0 చల్ల బడుట; 

షం శాం ఒకచోటికి చేర్చుట 
రా ర్తాం జీరావీ; నాగా 

ఓపత్యకమైన; వేరైన; కార్క్ రం నేరము; ఇగ 
aI. రం జరిమానా; xara 
ఇృ₹[ ద్రం మగదేగ 3 
ఇగ, రాగం మేజోడు; భశ 
చలా ఈగ, జులపాలు; ఇ్య్య్ల 
xerrz, రం బేదిమందు 

ఇ, ర్తౌం సా లెవాడు, ఒకనీటిపురుగు 

క్యెశ్ళాణ, ఈం జాలపాలు; నాగార 
GUD రెం ఊ రేగింపు; పట్టాభి శే షెక్రము 

JT: +? జాలపాలు; 

రారా, రం అత్యాచారము, అన్యాయము; 
దర్దన్యము 

ఇగ, (ఇ దుండగిడు; శూర 
₹41, ర్హొం ఎడ్లకౌడి; జూదము 

7 రం జూదర్శి ఇం జొన్నలు; 
సముదపు ఆటుపోటు 

రా, రం జూదరి; శాల 
వ్యాక్ష[₹ కం నమస్కారము; కాంగా 
FETT, To fo నమస్కరించుట 

న్యాళ్షే? ఇషం సన్నజాజి, శాల 
ఇ, ఆగం పేను; ఇశ్రా 
శరణ ఇగ్గిం ఎంగిలి యన్నము; UU] 
శ, ₹గ[ం గాలి; వేగము; కాలు, నది; 

వాతావరణము; ఇకా “అయ్యా!'' 
“గారు అనుఆర్థము సూచించునది 

చక, రం యుద్ధము; నాశ 
Yaar, శం గం పోరాడుట; యుద్ధము 

చేని చనిపొవృట 
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ష్ రం జడ; జనుము, శివునిజగ ముడి | ta; రం మిణుగురు పరుగు; శల 

శల, ఇం fm లగ్నమగుట, గుమి 

గూడుట; ఆంటు కొనియు౦డుట; 

సమకూరుట; శాం Ep కలుపుట, 

శోడించుట 

f=, రాగం జంట; సంధి; కలయిక 

శర, ఇం ఎంగిలియన్నము 

చార, (జా ఎంగిలిచేనన, ర్భాం ఎంగిలి 

యన్నము 

కోక, కొం గౌం 31 [గం శీతలమైన; 

(వసన్నుడగు [కుదురు 
₹క7. రం జుట్టుముడి; పిలక; చుట్టు 

శశ, ₹[0 చలిజ్వరము 

న్యా? రం చెప్పులు; శ్రా? 
are గం నీగ్గులేనివాడు; దెబ్బలకు 

ఆలవాటువడినవాగు 

రాగా ఇషం వేగము; చురుకుదనము 

ఇ: ఇం ఆడవారి చెప్పులు; చెప్పులు 

A ఛం చెప్పు దెబ్బలు 
శాల? రం సమూహము, గుంప్ప; మంద, 

నెన్యము; 

న్యాగౌ రం సమయము; పూట జూన్ 

నెల గడ్డీ [జా శిథిలమైన; (పాతది 

ర్యాగ్ ఇం గం నమకూరుట, 
గుమికూడుట 

కోకా కం సమూహము; మంద; గుంప్ప;: 

నెన్యము 

శాఖ. ఇం. సన్నవాబి; వీడష్పురుచు; 

బాణ సంచావిశేషము 

TN శాగ్గం నిందు? ఇ 
ఇర ర్తం జేకిష్టమాసము; భర్తఅన్న 

(బావ); [ఇం వయసులో పెద్దమైన 

శర శ్యాం జేస్టుడుః (శ్రేష్టుడు 
₹౭1క్టీ ₹ 0 (శేష్టత్వము, వయసులో 

పెద్దయగుట 

కాలిగ ఇగ్గిం భర్త ఆన్న భార్య (తోడి 
కోడలు) 

కాలే? శగిం భర్తఅన్న భార్య (తోడికో 
డలు); గూ జ్యేష్ట మాసపు 

కొరోగా రం భర్త అన్న (బావ) 
కాశిగా. $ కుమారుడు 

sf fro f70 ఎంతెతే3 fr? 
ఇగ, గా ఏనెశే; ఎందరై తే 

Fa fhe fo ఎంతె తే; గ 

ఇ ఇం జేబు, సౌందర్యము ళోభ 
ఛా ఇగిం లోభ; సౌందర్యము; శృంగా 

రముః శ్లెష్యా.ళోభించుట 

శ, రం జేబుదొంగ; 

Tama, (Era 
న్లాళగ ఇ [షం అందమైన; శ 
కాళ్ళా ఇ Fg, రోం అలంకరణము; 

ara 
Tar Fo శంచ్చర గాడి ద చారల 

గుజ్జముః Zebra 

ఇఇ, గం శోభించుచున్న; ఆందమైన 

ఇత గం జేబులో ఇమడద గిన ౦త 

చిన్నది 
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ఆశే? కాడా రం చేత్ గుడ్డ; Hand. 
kerchicf 

ఇనా రం భోజనము; భోజన ముచేయుట 
Fa, (ఇ జయింపదగిన; భ్లాల్షాళ్లి [పట్టీ . 
7, రౌం గుజ్డపుజీను బిగించుతోలు 

Tam గ్య తల (క్రీంచైన; మార్చు 
జెందిన; అ స్తవ్యసమైన 

నాజ్కా రాం క్రై కెదు; బంధనము; ఆపద 

Tegra, రం కౌరాగారము; జైలు 

కళగా, ఇం గాం భోజనముచేయుట 
శా ₹ఆf[ం విందు; ఆహారము; 

నై వేద్యము 

ఇచ్చా లం ఒకపకీ; శృంగారము; 

ఆభూషణము; ఖం (త్రాడు 

శా, రం ఆభూషణము; శృంగారము 

Scrap రం ఉచ్చు; 'పెద్దత్రాడు 

ఇగ, ఇషం సన్నని (త్రాడు 
ఇక రం తెలివి; (ప్రతిభ; ధారణాళ క్తి 

7౯7, ర్ం కాలీఅందియ; EE 

fe, జ ఎవరై తే; ఏదై తే; ఎవనితో 
నె శ్ర దేనితోనై తే 

శశ, రం కైనమతము జై నమతస్థుడు 
ఇ్గ్యా రం జే చైనమతస్టుడు 

శల, రం భోజనము” 

శ్చ, (జ్యా పోలిన; వంటి; తుల్యమైన; 
వాక్లెతే 

షా, గ్య పోలిన; ఎ'ప్లెలే; వంటి; 
(0 గా వలె; ప్రకారము ఏవిధ 
ముగా నై తే 

| వానపాము పమ 

31, గాం గం ఏరీలిగానై శే 
Tix, ఇం జలగ 
ఇ అనగ రెండు వెప్పుల మొనలుగల 

చీల; నీటితోపాటు జలగను లోనికి 
పీల్చినందున పశువులకు కలుగు 
కడుపు నొప్పి; జలగ 

వస్ ఇజం ఎవడై తే; ఏదై తే; ఎవతె కే; 
కార్ళాం ఒకవేళ, అగుచో 

TT గాం గ్లౌం చూచుట; వెదకుట; 
ఎదురు చూచుట 

1, ₹fం భార్య: ఇజం ఎవడై శే; 
ఏదె తే ఎవతె శే 

కాగా ఆం చూచుట; తూకము; బరువ 

Tra. ఇం గం తూచుట; ఆలో 
చించుట; తూకము లేక ఐబరపు సరీ 
చూచుట 

Tian, ఆం కిం Fife 

Far రం జమా ఖర్చు లెక. 

eam [0 ఆపద; అపాయము 

aH, [షా అపాయకరమైన 
Tir, ర్ం సంయోగము; ఇరా త సన్ను; 

ఉపాయము; కలయిక; అర్హత; (జ్యా 
తగిన; యోగ్యమైన; ఇజం కొరకు; 

క, స్కి న్కు కి కు 

TTT, కృం దొంగయోగి 

Tr ఇం క నెరవేర్చుట; గౌర 
- వించుట; సమకూర్చుట; భదపరచుట 

ఇగ 1 ఆగిం యోగిని, బై రాగిభార్య; 
గగ, f త్రీ దేవతా విశేషము 
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ME: రంగు hfe, kg జ్యోతి ముడు గగ 

Nf, రాం భక్తుడు: సన్యాసి 
నాడా ర్తెం జంట; స్నేహితుడు; సమూ 

| హముః (జా సమానత్వముగల 
శల రం జింట; గోనె సంచి 

శల, ఇం జంట; ఉజీ 

Tg రెం కూడిక; సమీకరణము; కోలు 

పుట; మడి; జంట; బంధము; కిలు; 

అతుకు: సంధిస్థాన ము 

శక్ర, ఇం తోడు మజ్జిగ; ఇ 

కశగ? గాం గం జోడించుట; సమీక 

రించుట; అతికించుట; ఆలుట; ముడి 

పెట్టుట; కలుపుట; మాసిక వేయుట; 

కూర్చుట; సంగహించుట 

శశ, రం గుడ్డల జత; జంట; దంప 

తులు; జోడు; చెప్పుల జత" జిత 
కాశ భం కలుపుట లేక అంటించుట* 

వీటికిచ్చుకూలి 
క: ఇం జంట; జిత; రెండెడ్డ 

బండి; జోడు గుద్దాల బండి 

7, ఢం వ్యవసాయము; దున్నుట; 

జ్యోతి; [తాను సిబ్బి (త్రాడు 

ఇగ, ₹ౌం ₹ం దున్నుట; వళువులను 

కాడికి కట్టుట [వాడు 

గిగా క్పం కాది పలుపు; భూమి దున్ను 
వగ ఇం దున్నుట; దున్నుడుకూలి 

గ. శాగిం వెలుగు; దీపజ్యోతి; దున్న 

దగిన భూమి 

| Ta, గిం భార్య: 

AT, గం [కొం చూచుట; కాళిగా 

TI, వెన్నెల; ఇ రగ 1. ఎల; ఇల 

కెశాగ రం యౌవనము; అందము 

వాం ఏదై తే; 

ఎవడై శే; ఎవతె తే 

నాగ్గాగాణ శాం (జ్యా ఎదురు చూచుట; 

వెలిగించుట; కాల్చుట 

శ, ర్తం బలము; శక్తి; పరిశమ; 

పలుకుబడి; అదికారము; ఒ తిడి; 

బల్బపయోగిము 

Tm రాగం దిలపరీక్ష 
శ గం బలమైన; వలుకుబడిగల; 

శక్తిగల; (పబలమైన 

TRI: గిం బలవంతము; ఒ తడి; 

జ్య (శ్వా బలవంతముగా 

శగషాం f బలవంతుడు; గట్టివటు 

త్వముగల 

శల ఇషం జత; జంట; బలవంతము 

ఇకా ఇం భార్య; ఇల! 

TIT, గం (కం చూచుట; ఎదురు 
చూచుట; వెదకుట 

ar, Yo ఆవేశము; పొంగు; ఉత్సా 

హము 

నాగా ఇగ, రం గలభావ అల్లరి; 
ఆవేశము 

ఇగెక్షొగ్భౌ రం కవచము; కేయూరము 
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Mme గ ఆవేశముగల; పట్టు 

దలగల; ఆత్యాస క్రీగల 

IT, రం యౌవనపు ఆ వేశము 

లేక పొంగు 

ఇగ, ఇం నిరీక్షణ; అన్వేషణ, ఆను 

(గ్రహము పరిశోధన: దృవ్షి; 
ళల 

ఆదరణ 

ET, చిం చూచుట; ఎదురుచూచుట; 

ఆ న్వేషణ 

ఇళ గఇంగోం చూచుట; అన్వే 
షించుట; ఎదురుచూచుట 

ఇక ఆగం నమస్కారము క శ్వ 
at 

Hira, ₹ం (జా నమస్కరించుట 

శ ఇం ఒక్వేళశు అయిన చో; 

ఆయితే; అదేవిధముగా 

వే, రెం యవలు; బార్టీ ధాన్యము; ఇకా 

ఎప్పుడ తే; ఒకవేళ, అగుచో 

గక. కం సారముః గుణము; అద్దపు 
తళుకు; తమ భర్తలు పరాజయ 

మ౦దిన పుడు రాజప్పుత్ర శ్రీలు 
అగ్నిలో దుమికి భన్మమగు [వతము , 

వచ, రాం రత్నముల వ్యాపారి; రత్న 
పరీక్షకుడు; జ్య మంచి చెడ్డలు 
గు ర్తించువాడు; ఫరీక్షించువాడు 

౭ జా al తో | ష్ తెలిసిన; తెలుపబడినది wey, thes 

ft, ఆం 

జ్ఞానము 

తెలివి; బుద్కి నుతి; 
ఇ ar 

GID fq తెలిసిన; ఎరిగిన 

క₹[గళళ్ళా [ఇం తెలుసుకోదగిన; ప్లై 
వగా f7ం తెలినినవాడు; రం పరిచి 

తుడు, తెలివిగలవాడు 

కాగా రాం సగోత్రీకుడు; తండి 

rq. రెం చుట్టరికము; జ్ఞాతిత్వము 

కగ్సౌ రాం తెలివి మోక్షవిషయ మైన 
బుది; జానము 

ధ ఇ 

₹ా[77౯7, గ) తెలియదగినది 
wr [గా జ్ఞానముగల వాడు; రం 

జ్యోతిష్కుడు; వేదాంతి 

కగగగా ర తెలినికొనెడి ఇంద్రియ 

ములు కన్ను, చెవి, ముక్కు, నాలుక, 

చర్మము 

ఇ, f తెలియజేయునది 

TI, Fo తెలియజేయుట; (ప్రకటించుట 

rf f తెలుపబడిన; |(ట్రకటింవ 

బడిన 

కొ, డం వింటినారి; భూమి; తల్లి 

ra, ఇం మిక్కుటము; బలవం 

తము; ఆత్యాచారమ 

కాళ గం ఎక్కువ; అధికము 

వల, గం గ్య ఏక్షణమైతే; ఎజ్లైతే; 

కాగా, రెం జేష్టమాసము; భగ వంతుడు; 

అన్న, (పాణము, (గా (శేష్టమైన; 

మిక్కిలి ముసలివాడు, ఆందరికంపె 
పెద్దదైన 
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శాక ఆగం అక్క; నడిమి (వేలు; 
ఒక నక్షత్రము 

sdf, fro గా ఎట్ల యితే; ఏక్షణ మైతే 

కాగ ఆగం. వెలుగు; నక్ష్మతము; 
దృష్టిః సుర్యుడు 

rf, f కాంతిగల; తళతళ 

లాడెడు; మండుచున్న 

ffm. రం జ్యోతిష్కుడు: గా 
జ్యోతిష సందింధ మైన 

sqft, రేం జ్యోతిష్కుడు; గణకుడు, 

ళం (గహము; నక్షత్రము 

qf, ర్త సూర్యుడు [క్యా [సకాళ 

మానమైన 

ఇ, ఇగ్గిం వెన్నెల వెన్నెలరా[తి 

కాల ళం వెన్నెలర్మాత్రి, పౌర్ణమి 

నాటి రా(త్రి 

ఇషా, ఇం మృత్యువు; జ్వరము 

న, [70 మండుచున్న; (పకాశవంత 

మైన, స్పష్టమైన 
హాషాణణగ రెం మంటి; అగ్ని 

శళా[్షాగ్లా [కొం వెలిగిన; మండిన; (ప్రకాశ 
మానమైన 

వళ ధగ, జొన్నలు, జొన్న వెరు; 

సముద్రపు పొంగు 
TTITHITT, Fo సము[ద్రపు ఆటుపోటు 

రక్కి క్తం జొదరిః ఇ 

శాగౌ[లగష్టాళేగ) కం అగ్నిపర్వత ము; ఇ 
దేవవత్నిః అప్పరస 

క్ష 

1, కొం [కొం దుఃఖించుట, ఏడ్చుట 

కాళ ఇం తుమ్మదలరొద; గడ్జెల 

ధ్వని; ఖంగుమను ధ్వని; కీచురాళ్ళ 

(మోత; ట౦ంకార ము; గలగల 
ధ్వని 

ఇషా ఇం గం గణగణ ధ్వని 
చేయుట 

కళ్ళారా f7ం 
చేయబడిన 

ఇకను ఇం గ్య Amal 
₹₹క, రం ముండ్ల పొద 

కాగ్గార్గా రం వెదురు బద్దలబుట్ట లేక తట్ట 

(మోగిన; రమంకారము 

ఇఇ, కం బ్యాండులోగాని భజనలోగాని 
వాడెడు తాళములు 

౫౭, రం ఇం జంజాటము; చిక్కు; 

పోట్లాట్స; ఇబ్బంది. వ్యాకులత 
ఉం ! శి 

కాకర (ఇం బాధించువట్టి; జగడాల 

మారి; కలవర పరచునట్టి 

ఇఇ, ర్భం యంకారము 

Tarr ఇం fro గణగణ లేక 

గలగ లధ్యని చేయుట్క ఇం గూం 

ఘలుఘలుమనుట 
(nt) ng) 

కోణ. రం" నీటి కుండ ఇక? 
marr, fo అనేక రంంధ్రములుగల; 

మిక్కిలిసన్నని; 

నుండెడి 

అరలు అరలుగా 
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క అభం అనేక కంతలుగల కిటికీ; 

జల్లెడ; వలయల్ని క; అద్దపు బిళ్ళల 

కిటికీ 

nT, రం గాలివాన; [పచండవాయువు; 

శం వేగముగల; (సచండమైన 

ware, " రం తుఫాను; 

7, స వాయువు 
కళా, ఇషం గుడ్డిగవ్వ 

Mai గం [గం ఊపుట; కుది 
లించుట 

కళగం ర్త జండా; గుర్తు; పతాకము 

777/7. రం పతాకవాహకుడు 
ఇళ ఇం చిన్నజిండా 

కారా రం గంతు; గుల్లపుమెడనగ; 

దుముకు 

ఇరా ఇం” సకం నిగువడుట; గంతు 
వేయుట; కప్పబడుట; దాచబడుట; 
ఇ 

kel 

_పచండ 

ఇకా. ] ఇషం వల్లకీవై వేయు 
ఇఇ, 3) వట్రము 
కర్గను రెం డోలీ 

ఇషా, (జ్ఞా మూనీయున్న; దాగియున్న 

ఇళ క్షం చిన్న బుట్ట, 
Fam, ఇం స్యాం నల్ల బడుట వాడ 

పోవుట 

ల ర్భుం 

రాయి 

rar, శం గూ 

తగ్గించుట; 

కాలిన ఇటుక; చి'పైప్ప 

నిప్పుచల్లార్నుట; 

చిపైపురాతితో రుద్దుట్క 

ఇక, ఇం జగడము; 

ఇం [కం నలఐడుట; వాడిపోవుబ; 

కాలిన బొగ్గులు ఆరిపోవుట 

కళా, ₹ం [ఈం దగాచేని కాజేయుట; 

నూనె మర్చించుట 

కళ, ₹f[ం వేలము వెట్టి; చింత, నిచ్చి; 

గుబులు; తిక్క 

వాగుడు; 

పిచ్చి కూత లా [గల 

aa +1, [షం త తళ లాడెడుు, కాంతి 

SEE EAE ఇం తళతళ, (పకాశము; 

కాంతి 

M77 గాం గాం కుదిలించుట, 
దశప్పట; 

క రం కుదిలింపృ; ఊప్ప 

AHH, గం fగం కుదిలించుట; 
ఊప్పట 

ఇబ, రం కుదిలింప్ప ఊపస్ప 

ఇ, ౫౦ f10ం వదరుట* అనరా 

మాటలనుట; 

కక, (జాం మెరయుచున్న; కాంతివం౦ంత 

మైన 

కాణ[ఇాభ, టాం ధగధగ మెరనెడు 

ga, To జం కుదిలించుట; 

ఊప్పట, ఖా ్యా ముందు వెనుక 

లకు వూగుట; ' ఎగిరిపడుట 

ఇ, రాం కుదిలింపు, 

గాలికి చెట్లు వూగుట 

ఇ, ఇం గం గాలి వేగముగా 
వీచుట 

గాలి కప్ప; 
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err. Go do కాళ్ల 
కకక. రం తుఫాను; [క్షా పిచ్చివాడు, 

' వదరుబోతు 

ఇఇ గా ఏచ్చివాడు; వదరుబోతు 

శాక, ఈగ[౦ దుఃఖించుట; లోలోన కుము 
అట; ₹ాగ్ట్రా చేవ 

7, ఇం ఇం దుఃఖించుట; దుఃఖ 

ముచే కుములుట 

war. fo fo వోట్లాడుట 

- క రం పోట్లాట; వివాదము 

TET, (గా జగడాల మాది 

కాగాక ఇం పోట్లాట క తె 

en రెం వ్ల్ల ల నదులుచొక్కా 

కారా m 
కాకా, | రెం నీటికుండ; ఇఇ? 

కణ, ) ఇం బిడియము; తటపటా 

క, (గ (భమః దుర్గంధము; 

చి త్రచాంచల్యము; చిరు బ్యిరుమనుట 

శా, 0 (0 చిరు బ్యురుమనుట; 
ఉలికిపడుట; పిచ్చెక్కుట 

ఇల గం.గొం శతణమే; వెంటనే 

mem ఇం భాం ఒడసీకుకొనుట;" 

కుదిలించుట; ఊప్పట, 

కరళాగ రం కుదిలింపు; ఊపు; ఆకన్మి 

కవిపత్తు 

యాగ గం భా కుదిలించుట; 

ఊప్పుట్య విదిలించుట 

wear ళం గా తక్షణమే; వేగముగా 

ఇక ఇం జడివాన; అనర్గళముగా, 

మాట్లాడుట; ఎడతెరిసిలేకుండాపడుట 

ఇకా ఇం పడుట; రాలుట; పెరాదడి 

కక: ఇం (కొం కురియుటః విరిగి 

వడుట్యు రానివడుట; _మోగుట 

ED ఇం వాగ్యుద్దము; పోరాటము; 

కుదిలింపు; పిట్టలపోరు 

mT. గం థం ఎదిరించుట్లి కుది 

లించుట:' ఒడపీకుకొనుటః శా (కా 
చిక్కుకొనుట్క; విరుచుకుపడుట్య 

పోట్లాడుట _ [కొట్లాట 

EIT. ఇక. ఇం కలియబడుట; 
ఇళషెళి, రాగ ఆడవిరేగుపండు 

ఇకక, గం [గం ఎడతెరిపిలేకుండా 

కళగం ₹గం జడివాన; తాళప్పుచెట్టు;, 

అనర్షళ ముగామాట్లాడుట 

ఇ ఇం ఖంగుమనెడిధ్వని 

ఇగ ₹[0 ఘల్తుఘల్లుమనెడిధ్వని, 
ఖంగుమనెడిధ్వని,కాళ్ల్ళీడ్చు కొంటూ 

నడచుట 

mT ఇం గక ఖఅంగుమన్థుట; ఘల్లు 

ఘల్లుమనుట; విసుగుట; కాళ్ళీడ్చు 

కొంటూనడచుట 

భా, ఇం కాలిగ జ్ఞెలధ్వని 

qd: Uo పళువులగాలికుంటు 

రోగము 

71, ఇం టంకారము;. గజ్జెలధ్వని, 

తుమ్మెదరొద; ఖంగుమనెడీధ నవి; 

కీచురాళ్ళ (మోత; గలగలధ్వని 
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ఇనా? గం 70 ఖంగుమనిసించుట: 

ఘల్లుమనివించుట, ఈం (జ్యా ఖంగు 

మనుట;? ఘల్లుమనుట 

mm ఆం అంగుమనెడిధ్వని; 

ఘల్లుమనెడిధ్వని; చేతులులేకకాళ్ళ 

తిమ్మిరి 

Mmm, గం గజ్జిలధ్వని; గణగణ 

ధ్వని; ఖంగుమనెడిధ్వని 

కారా క గొం వెంటనే; తక్షణమే 

కారా భాం నిమిషము; కనికిపాటు; 

రెప్పపాటుకాలము 

MT, కం గం పనికిపాట్టుపడుట, 
సీగ్గుపడుట్క దుముకుట 

ఇ, ఇం కోనికిపాటు, మోసము 

కాగా? ఇం. పైకురుటన విరుచుకుమీద 
పడుట 

Med, గం [గా తటాలున పట్టుకౌనుట్క; 

చికురుకుట; దుముకుట 

కారకా: రం: గంతు; హఠాత్తుగా పై 

బడుట; తటాలున తన్నుకొని చెకెగు 

రుట 

7, ఇం (కా రెప్పలువాలుట; 
నిగ్గువడుట; కునికిపాట్లుపడుట 

Tet, Fo దుముకు . తటాలున పెకీ 

దూకుట | 

ఇగ, షం సగ్గుణెందిన; నిదురవచ్చిన; 
రెప్పలువాల్చిన 

ఇర, గా కం అడుగంట (తొక్కి 
చేయట: తోబరచుకొనుట 

ఇషం రం భూత బాధ; ఆక్రమణ; 
(తోపుడు 

mat, fq దట్టమైన, గుండని 
ఇగ, 1 వెండుకలుగల . 

జజ, (కం గుర్తిః కచ్చు 
భాగాల ఇ₹[ం నిగనిగ; కాంతి; చిరు 

గంటల ధ్వని: ఒయ్యారము 

ఇ భం నిగనిగిలాడుట; ఘల్లు 

ఘల్లు మనుట్క ఒయ్యారము చూపుట; 

నాట్యమాడుట; వ్యాపించుట 

ఇఇ, గొం కాంతివంతమైన, 
చంచలమైన [(మోత; 

TTT, ళం గడ్జెలధ్వని; వాన 

[గం గం డందిముగా; గడ్జెల్యమోతలో 
MAA గాం f%0 ఘల్లుఘల్లుమని 

పించుట; మెరపించుట;- ఖం గా 

ఘలు ఘలుమనుట; మెరయుట 
a ౧ 

ఇ, ర్ఫ్ం గుబురు; ఇగ 

ఇల, రం జిగడము;' గుంప్ప 
జంజాటము 

fa, జా జగడ గొండి 

ఇ క్పెం జడివాన ఇం నెలయేరు 

కక కగ్గిం కాంతి! (పకాళశము; (ప్రతి 

బింబము 

Ft, కం [శం (వకౌళింటెటిః శా 

జ్యా బెదరించుట 

వాం ₹f[0 గాలివీచు లేక నీటి గల 

- గరిధ్వని; వానచప్పుడు 
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ఇరగ ర్పం నెలయెరు; జల్లెడ: జిల్రి 

గరిచె; కాం [౫ (పవహించుట; 

కారుట; రాలుట; పడుట [పాతము 

ఇలా ఆగం జడివాన; సెలయేరు; జల 

TTT, రం కిటికీ; గోడరంధ్రము 

ఇ, రం ఢక్కా 

కళ్ళి ఈం తాళము వేనెడుకంచు 
వాద్యము 

ఇలా, ఇం (కాళము; కాంతి; (పతి 

బింబము; మెజప్ప 

ఇ, [కొం కాంకిగల, మెజయునట్టి 

ATH, కొం ఈం (పకాళించుట; వతి 
వింబించుట 

ఇల, కం బొద్చి; ౯1౯1 
ఇగ, ఛం (వపకాశము; కాంతి; 

గ గాం కాంతివంతముగా 

mT. ఇం ఆం (పకౌళించుటి, 

నిగనిగలాడుట ళ్లా క (ప్రకాశింప 

జేయుట 

ఇరగ శరం. తళతళ; జిగేలు 

వెలుగు; కాంతి; మిరుమిట్లు 

₹రాగగ్స చం [ఈం విసనక్యరతోవిసరుట; 

కాం గ్గ ఊగుట 

కాలాగాలా కం మినుకుమి నుకమనుకాంతి 

గల, కొం కాంతిగల మర యు 

చున్న 

m1, 0 గం మీనుకుమినుకు 

మనుట 

ఇతః ఆగం ఒకకంచువాద్యము 

/ wifai 

| ఇత ఇం విచ్చి; ఒకకంచువాద్యను ; 
జ్వాల 

కంర రం గంప; వాన జల్లు; గా 

పలుచని, పిచ్చెక్కిన 

ఇళ గాం గం కం కోపము తెస్పించుట: 

కా గాం కో సపడుట 

క, ర్షం చేవ; చాత! 

ఇగాగణ ఇం 70 దుఃఖించుట 

ఇక. రిం (పతివింబము; 

మోసము, నీడ; 'చీకటి 

mia, ఇం [గం తొంగిచూచుట; 

ఆటునిటు చూచుట 

ఇఇ, శాగం కిటికీ,* తొంగి చూచుట 
ఇళ. కాగ దర్శనము తొంగిచూచుట; 

(పదర్శనము; దృశ్యము 

17, రం వదులుగానుండువిల్ల లచొ కా 

కాంతి; 

7, ) భం ఓకకంచువాద్యము; 
ఇఇశ[, | తుంటరితనము; కాలికడి 

యము 

mi ఆగం కాలికడియము 

ఇ, ఆం కాలి గజ్జెలు; జిల్లైడ, 

కడియము; (జ్ఞా పాతది రంధ్ర 

ములుగల్య శిధిలమైన 

భ్లాఖ్గాళి ఇం ఒళ కంచువాద్యము; 
కాలిక డియము 

iar, రాం ఒక కంచువాద్యము; రంధ్ర 

ములుగ అ గరి; -పంటఉపురుగు; 

జంజాటము 

aia, రెం కంచువాద్యగాడు 
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ఇఇ, ₹గం మూతః మూకుడు; కోళ్ళ 
గంప; బుట్ట; కువ్చీగంతులు, రాం 

తడిక; కునికిపాటు; తెర 
fT, గాం ఈం మూయుట;ః కస్పుట; 

నిగ్గుపరచుట; ఇం (కాం సీగ్గుపడుట 
క్షారం ఇం కునికిపాటు; బుట్ట; తట్ట 

ఇల ఆగం ఓరచూసు; కాంతి; కను 
చెగ; (పతివింబము 

ఇఇ: రం చిప్రైపురాయి; చిప్టెము 

కళగా ₹ం ఈం మోనగించుట అ 

tar, దం మోసము; ఇల్లా 

wife ) గం మోసగాడు ఇ 

wi, | Ch] 

ఇక్క. ₹[0 (పళిబిందము; సీడ కాంతి 

కారా రం సరివి చెట్లు 

aT, రం నురుగు;. యాల 

ఇక ఇం పొట; కారడవి; సెక్కు (పమి 

దలుగల దీప స్తంభము; పం క్తి ఇం 

చీవాట్లు: దులుప్పుట: మంత్రోపదేశము 
CREE IEP రాం పనికిరాని వస్తువులు; 

ముండ్ల ప్రొదోలు 

wre fo దట్టమైన; ముండ్లుగ ల; 

రెం ఒకరకప్ప ఆల్లికపని 

ఇకా ర్భెం కసపు; దుమ్ముతుడుచుగుడ్డ 
771, గాం [570 ఊడ్చుట్ట తుడుచుట; 

చీవాట్లు పెట్టుట; మంత్రాదులచే దయ్య 
ముల పార(తోలుట; రాలుప్పటవ తల 

దువ్వుట 

ఇగ ఇం వరిష్యభముచేయుట 

క7క్రణా[గ్గ₹. కృం దీవపుగ్గోబులు; కొమ్మల 
దీవ స్తంభము 

క్ష క్థార్ధాషః ఛం మంత తంత్రములు; 

మంతములచే దయ్యముల వదల 

గొట్టుట 

ఇల. ఇ[0 వరిక్యభమ్ను చేయట 

HITE To మం[తతం,తములు; పరి 

శోధన 

ఇళ! నిం చిన్నపొద; ముం క్ల మొక్కల 

గుబురు ల 

క, రం ళం త్ కోక చుక చీపురు ' 

rem, ర్పం. పాకీ వాడు ఊడ్నువాడు 

ఇక, రాం పాకీవాడుః ఇగ 
rg, రెం చెంపదెబ్బ; లంజ 

[7 రం ఊబి వేలఐ: గంప 

(ఇగ రం గంప; కుచ్చు; గుత్తి; తోలు 

దై, 
ఇ, రాగం చిన్నగంప 

ఇగ రం గుత్తి: మోసము, జడకుచ్చులు,' 
కూరలప్యాత; గద్దింపు; మట్టిత్రవ్వు 

యం(తము 

AIH, qo చిబెపుఇటుక 

mA, ₹f[ం గాలి(మోత 

ATT Fo సమూహము; గరిటి; పొద; 

ఇం మళట; అగ్మిజ్వాల; కారము; 
అసూయ; [జా యావత్తు; కేవలము; 

సాంతము 

ఇ[₹క్రేశా రం వైద్యనాథ్ నుండి పూరీ 
వరకు వ్యాషించియన్న పర్వత శేణి 
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నారా To గాం వేరుజేయుట; తల 

దువ్వుకొనుట; విదిలించుట 

ఇ ఇం మంట; జ్వాల; కారము; 

[కా పూర్తిగా 

ఇగ: భం చిన్నపొద; కొమ్ముచెంబు; 

విడికూజా 

క ర్యం పెద్దకంచువాద్యము; అతుకుట; 

శం అల; జ్వాల; కారము; వానము 

సురు; జ్ఞా అంతయు; కేవలము; 

ఇరగ గం [170 అతుకువేయుట; 

(లోహము); ట౦క్రము వేయుట 

పాసీయముల చల్లార్చుట 

wr, లగ్గం _వేలాడు కుచ్చు; జాలరు 

కల రం సాలెపట్టు; రాజిపుతుల ఒక 

తెగ 

ఇల, శం వానమునురు 

ఇ ఇడా [0 వ్యర్థ (పలాపము, 
వివాదము 

గ్యాగఖా ఆగం తటపటాయింపు, నంకో 

చము 

fT. 0 గం తటపటాయించుట; 
నంకోచించుట 

fs, 7 0 చీవాట్లు పెట్టుట; 

తిరస్కరించుట 

fణక్రణ[? రాగం గద్దింప్ప్యు నింద 
చీవాట్లు ' 

fT, ₹ం [కాం తటాలున ఎదుర్కొ 
నుట; లా [జా సహించుట్కి 

తృ ప్రిజెందుట; బలవంతముగా 

చొచ్ముట; మణగ్నినుగుట; రం స్ు 

రాయి 

fer, భం కవచము; సన్నని 

వస్త్రము. మినుకుమినుకుమ నుకాంతి; 
[ళా మినుకుమినుకుమ నెడి 

ఇంగా గం మికీంలి సన్నని 
(వస్త్ర ము); మినుకుమినుకుననెడి 
కాంతి 

గాళగాలగగి ఇం ఫం మీనుకుమిను 
కుమనుట 

fafa flo మినుకుమినుకు 

మనెడికాంతి, రెపరెపలాడుచూ వెలు 

గుద . 

fafa, ₹f[0 సన్ననివెదురు బద్దల 
తదిక; తెర 

ా౭ళ, గొం జ ర్లినేతగల; ఇఇ? 
గ ఇం సన్ననిపొర లేకతోలు 

కీచురాయి; ఎండజిగి; రంగువేనెడి 

గడ్డ 
freer గం నన్ననిపొరగల 
7: రం తనబాధలను గురించి 

ఇతరులకు చెప్పుకొనుట$ ఇం f= 

- మిక్కిలి దుఃఖించుట, విసుగుట 

ఇ రం కీచురాయి; ఈలప్పరుగు 

జ, ఇం వానజల్లులేకతుంపర 

ఇనా గం మిక్యిలిసన్నని; జి ల్రినేత 

గలి; దుర్చలమైన 

భళా ఇం సరన్సు; పెద్దచెరువు; 

కళళ రం చిన్నసరస్సు 
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క 7 రం బె _స్త్రవాడు; పడవనడుపువాడు 
mT, దాం మిణుగు రుప్పరుగు; TT 
క్యా, ర్ం (మోగునట్టి ఆట. బొమ్మ; 

డమడమాలబండి 

IMT, ఇం fr వినుగుకొనుట; 
కో పగించుట 

క, ₹f[0 విసుగుదల; కోవము 
శక, లం సమూహము; గుంప్ప; మంద 

క, ఈ క్యా వంగుట; లొంగుట 
క్యాషాగ- గం గగ వంచుటః లొంగడి 

యుట 

7, రాం వంపు, వంగుట; 
ఇ, రాగి $కో రిక; ఏటవాలు; 

(సవృకి] 

ఘ్యారర్థ౭[3 రం నండె చీకటి; మసక చీకటి, 
కనుచీక టి 

వ్యరలగ్గాం ఇం ల్లా అబద్దమాడి మోస 
గించుట; అబద్దమని నిరూషించుటి 

శ్యార1క్, ఇం ఆబద్దము; ఇల్లా? 
ఇఇ, ర్తం కాలిగజ్జెల ధ్వని; గ్ల 
భాఇశాగ రం ఘల్లు ఘల్లుమనెడి గెజ్తిల 

ధ్వని 

క. రెం డమడమాలబండి; _ైమోగు 

నట్టి ఆటబొమ్మ 

కాగల, ఈం గం. ఘల్లుఘల్లును bo 

నుట్క శా గ్రా ఘల్లు ఘల్లు మని. 
వించుట [తిమ్మిరి 

క ఆగం చేతులు లేక కాళ్ళ 
కచ, ఇం గుడి నె. ; Tug 

న సా 

శ్రాః న్నీ భ్ . | ఖ్యషళ రం జొాకాః శ్ర ల తర్ణాభరణము, 

జూకీలు 

శ్యాశళ్ళ౭, రాం చెట్ల గుబురు; సమూపహామ్మ; 

గుంప్ప 

శా ఇం (కొం మార్చుట, కములు 
నట్లు చేయుట; 7 గం వాడిపోవుట; 
కుములుట; మాడుట 

శ. ఇం శ్యాం ఎండచెట్టుట బ్లా 
f¥o ఎండుట 

ఖల్ గం ముడుత; గ్యాళ్ల్యా 
యణ], ఇం ఉయ్యల; వదులుచొక్కా; 

[గా ఊగునట్టి 

నందలి ముత్తెముల గుత్తి 

శాశాలాగా, లం కొంచెముగా కాల్బుట 

FEAT, ఇొంగ్కం Tofo కం ష్య 
gaara కం fro మాడ్సుట; కుము 

లునట్లుచేయుట 

శ్వాశ, ₹ం గం ఉయ్యెలనూపుట 
శాక్, రం యుద్ధము; భశ 
బాధగా గం గొం యుద్ధము చేయట 
గః 

ళా 

శా. గ్యా గా నివృయోజనముగా; 
అకారణముగా 

శూ, గాం కృత్రిమమెన; బూటకమెన; 
ఆబద్దమాడువాడు 

యగ, ఇం కునికిపొటు, ఊగుట 

రెం అబద్ధము; నిజముకాని ' 
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జ్ఞ. రం లోలకులు; చెవులకి wii, ఇం గ పడతోయుట; నీలా 

శాల, $ మ్మలు; ఒక హోలిపాట పనిందవేయుట; కట్టెలు మొ॥ నవి 
శ్రీల నృత్యము ఎగ్యతోయుట; విసరి చేయుట 

శ్లాగ్గాక్రః రం లోలకులు చెవి కమ్మలు; చా, రెం తీకొనుట, డ౦బఐబము 

" ఒకహోలీషాట; ఒక నృత్య విశే 

షము; ఊగెడి ఒక ఆటబొమ్మ 

చ్జత్రాగాకా రం బూటకము; వ్యర్థ 

(పలాపము 

HAT, ఇం ణా తూలుట; తొటు 

పడుట ఊగుట; విరగబడిన డచాట 

కమ్ రెం శం WUE 
చరా రం అనావృష్టి; కోరత; లోటు; 

గా ఎండిన, శుష్కుమెన 

శాల, ర్తం ఉయ్యల: శాం అలంకారా 

రె గుజ్జము; ఏనుగు మొ॥ 

వాట్తేపె వేయవస్ర ము; వదులుదుసులు 

బాళాగా రం ఉయ్యాలలూగెడి ఒక వర్ణా 

. కాలప్పపండుగ; ఓకపాట 

బలగ కం ఉయ్యల: భాం [10 ఊగుట; 

(జా ఊగునట్టి 

బ్య కం ఉయ్యెల; (వేలాడు వంతెన, 

గాలివినురు; ఊప్త; కుదింప్ప; చేతు 

లులేని జా కెట్లు 

చల. ఇ f%%0 నీగ్గువడుట; ఇ౭[1 
శర, (ణా నీగ్గుపడువాడు 

యాల ఇం గా సపాంచుటః ఓర్పు 

కొనుట 

ai, ఈ గాలివినురు, ఊపు; దెబ్బ; 

వేగము; ఆవేశము; ఆడంబరము 

తోపుడు; ఊపు; గాలివిసుర్లు 

సాగ రం జుట్టు ముడి; ఉయ్యెల వూపు; 

విరదోనీన వెండ్రుకలు 
న్ క | 

లంటి, fo ఇద్దరు తులు నిగపెట్లు 

పట్టికలహించుట 

ఇ్ల[[౯ఇ, ఇం జటాధారి; భూత్యపేతములు 
hres ర్త గుటినె; కుటీరము 

ఇక. ఆగం చిన్నగుడినె 

ధారి 

ఇషా, ఇం [గ్ల 
గట్టిగావ్రాపుట 

ఇష ఆగ్గిం పొట్టన జోలె; బూడిద; 
సంచి; ఒకరా బై 

ఇల కం కొంగు: భస్మము; గర్భము; 

తగరప్పపూత; తాపమ్ము మాంసప్ప 

పులునుః ణృా వదలుగానున్న, 

పనికిమాలిన; నీచుడు 

ఇ గం "వదులుగా నున్న, 

తగరముపూయబడిన 

ఇ, గాం గ్యాం కాల్చుట; ఇ 

బళా రం ఊపు: దిండుగలీబు; 
(తోపుడు; జోలె; గాలివిసురు; వదులు 

చొక్కా; నిపాయిలవీపునంచి; పక్ష 

వాయువు 

కుదిలించుటః 
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ఇల్ ఆగం సంచి: బూడిద, జోలె 

ఇ రం పొట్ట; బొజ్జ 

waa, ఇం fo To fro షం 

ల 
wan, ర్సం బుట్ట: గంప 

ల 

డోకా ర్తం కత్తి కత్తియొర; వెలిగారము; 

నాణెము; ఖజానా, కోపము; దర్పము 

రాష్టమలిచెడియులి; గడ్డపార 

రగా ర్దం వెండి నాణెము 

కశ కం వెలిగారము; Tri EB 

తోశా, ఖాం (గం అతక బడుట; చీల 

లచే బిగింపదడుట; కక్కుకొట్టుట; 

కుట్టిసరిచేయబడుట; (పాయబడుట్ల్య 

ఈ, ఇం టంకసాల; నాణెములు 

ము డించెడి చోటు 

శొక ఇ అతుకువేయట; అతికి 
నందుకు కూలి 

=m, ₹ fro అతుకు వేయాంచుట; 

కక్కుకొట్టించుట 

డ[₹ ఇం వింటనారిధ్వని; ఆళ్ళ 

ర్యము; (పనిద్ధ 

గ, గం ఈం వింటినారివి. 
(మోయించుట 

౭ ఇస్టం రాబ్లమలిచెడియులి _ 
శ! ఛం "ెద్దనీటి తొట్టి 

చేశా శం వింటినారి ధ్వని 

శ ₹ం ఈం వింటినారిని 
(మోయించుట 

రోగక్త[: రాగం కాలు; ర్వా 
శ ఇం (దాం వేలాడుట; ఉరితీయ 

బడుట; రం బటలడండెము; బటలు 
చి టి 

ఆర వేయు[త్రాడు 

శ, శం గొడ్డలి; చొప్పనరుకు 
చిన్న గొడలి 

a 

శోలఆ, రం పారాయణాడంబరము 

€ో౭7, కొం పోట్లాట; తంట 

ఇళ్ళ ఇషం. శకేరిచూచుటః రెప్పవాల్చ 

నిచూపు 

కణ, రం స్టీరదృష్షి; రెప్పవాల్న 

నిచూపు 

mI? గం గం. రప్పవాల్చక 
చూచుట; ఖా (కం ఏట క టకమని 

శబ్దమువచ్చుట 

అంశ, అగ్గి రెప్పవాల్చని చూప్వ; 

త దేకదృష్షి 
లట 

TT To గం ఢీకొట్టుంచుట; 

ఇం శాం డీకొనుట; తెగతిరుగుట; 

ఎదురుదెబ్బతగులుట 

అగ కాగ టంకసాల; .దోషరపహిత 

మైనవస్తువు; జ్ఞా క ల్రీలేని 

కాణి, ర్తం టంకాసాల ఆధికారి; {జా 

టంకసా లసంబంధ మైన, ప్రామాణిక" 

మైన; (శేష్షమైన; అందరూ ఆమో 

దించిన 

ళభగ కృం రూపాయ్య అర్థణా; పెన్నీ 
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ఇఇ రభ ఇం త దేకదృష్టి; aE! రాం అగ్గి ఘంటానాదము 
ఇాగగ ఇం నెల 1కి రూపాయికి అర్థ rm? ఖం fro గణగణలేక 

ణా వడ్డీ; ఒకొక్క రూపాయి 

చొవ్పున వేనుకొను చందా లేక పన్ను 

క్ట, రం కదురు; (తానుతాబ్ల 

శా, ఆగం రాళ్ళుచెక్కు ఉలి; నగిషీపని 

సాధనము 

ఆశ f ధనవంతుడు; ఇగ 

em, fro చిన్న దెబ్బ: వింటినారి 
(మోత; నగారా మోత, కౌపడము 

ra, గం స్యా కాపడము పెట్టుట; 
నెమ్మదిగాకొట్లుట; నగారామొ, “నవి 

_మోగించుట 

అ, ఇం కంసాలి త్రాసు 

లాం అగ ఢీకొనుటః ఎదురుదెబ్బ; 

హాని; పోలిక శ ర్యా ఇ 
వారికిసాటియెన 

₹₹77, రం చీలమండ 

అగ ఇం తడిక; i 

ema, ఇం నిమురుట, 

అ, పరీక్షించుట, తడుముట; 

లోతుపాతులుకని పెట్టుట 

రౌక్టా₹, కం కంచె; కటకటాలు; తెర 

Eg, భీం అబద్ధము; బడాయి పరి 

హాసము 

ఆక ఈగ చిన్నతడిక; పాయిఖానా 

కర్డ్ fo పొట్టిగుజ్జము, 

అ ఇం గం ఉండిఉండి వొప్పి 

పుట్టుట;గ ణగ ఇణ_మోగుటః తలతిరుగుట 

ఖంగుమని (మోగుటః గ్లాగ్యోం 

గణగణ(మోగించుట [నాదము 

ree, గిం గణగణధ్యని; ఘంటా 

డగ, రం గారడి; మంత్ర తంత ములు; * 

fఇ మంచి ఆరోగ్యముగల 

అ, f7ం మంచి ఆరోగ్యముగల; 

చాకచక్యముగల; (పనన్నచిత్తుడగు 

రగ౭గా కొం ఎడతెరిపిలేని ఘంటానాదము; 

fw fo గణగణ మోగుచూ 

ఇ ₹గ[ం ఉండిఉండి కొలుగునొవ్ప్చి; 

గుండెఆదురు; కారుట; బొట్లు క్రింద 

వడిన చప్పుడు 

రశ, 70 (కం బొట్లుబొట్లుగా కారుట; 

రొలిసడుట; ఉండి ఉండీ నొవ్పిపుట్టుట 

రర. ఆగం వానతుంపరః 

ఒక్కటొక్కటిగా వడుట; అంటు 

వ్యాధి సోకి జనము (పతి రోజూకుప్ప 

కుప్పలుగా చనిపోవుట గా ఒక 

రిద్దరు; ఎవరోఒకరు; ఏదోఒకటి 

రాభా4గ ఇం గాం బొట్లుబొట్లుగా 
కార్చుట + 

qr, fw గం ఎడతెరిపి లేకుండా; 

టపటపమనుచూ ఒక్కటొక్కటిగా; 

వేగముగా . 

ఆర రక్తం దుముకుః భేదము; నిర్దీ త 

దూరము; మజిలీ; బస, ఒకపాట 

విశేషము; మోటుగా కుట్టుట. , 
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రాగారర్షా భీం ఒక ఒంటి గుజ్జప్పుబండి 

HITT గ క్ఞరామేము లగ కాయ Tomato 
₹₹ ₹ఈ[0 హఠము;ః కప్పల బెకబెక; 

అహంకారము; అసభ్య (ప్రవర్తన, 

కటు శబ్దము వ్యర్ధ పలాపము 

రాగా, 70 [కాం కర్యశముగా మాట్లా 

డుట; రహస్యముగ పారిపోవుట 

కధగా ఇం f%ం తొలగించుట; 
వాయిదావేయుట; టాలాటోనీ 
చేయుట 

జెశెక్ళ్ళా క్రిం బెకబెకలు; (కప్పలధ్వని) 
వాగుడు; క ర్కశధ్వని; సణుగు; 

గొణుగు 

eA? ఖం "కం బెకబెకొలాడుటి; 
వదరుట 

ఇశేకాళే ఇం కప్పల బెకబెకలు 

ఇర జ్యా వపరుషముగ మాట్లాడువాడు; 
మిడినీపాటుగా మాట్లాడువాడు; మోటు 

మనిషి 

aT, ఇం సగం సరుషమగా లేక 
ఆహం౦ంభావముగా మాట్లాడుట 

ఇకా ఇం సం జరుగుట; తొలగుట; 
తవ్ప్చిపోవుట 

త ఇం టాలా టోలీచేయుట; 

టలాయించుట 

రమా ఇం గుడ్డలు చినిగిన; బరువు 

పస్తువులు జరిగిన శబ్దము. గ్యా శా 

శ్రైగగ సవేమిరాఅనుటః - చలింప 
కుండుట 

అననన మాలి 

CRC ఛం ఉండిఊండి కలుగు నొవ్చీ; 

పోటు శాశా 
TT, ఇం కొం జారుట్ట తొలగుట; 

ఉ౦డిఉండి నొవ్చిపుట్టుట 

రగ ఇం గ్గం తొలగించుట; 

కాగా 
క్షణ, ఇగ్గిం కీళ్ళ నొప్పి; పోటు 

కాగ, 70 సొం కరుగుటి; కీళ్ల నొప్పి 
పుట్టుట 

రకాలే? రాగా చిన్న కొమ్మ; రెమ్మ 

డ్య ఇం నేవ; చాకిరి 

రక్షలగగ ఈం fro మెల్లగ పిచారు 

చేయుట 

ర్చాళగ భీం దాని; నేవకురాలు, దీపపవ్ప 

వ త్తిఎగ్యతోనెడిపు Cc 

రెగ్షళ్ళాగా 
రక్ష్య్భాళా 
లా 

౯౫ ఇం నుమార్యు దస్తూరి; పరీక్ష; 
భాగము; గిన్నె; కలముకొన 

fm, ఇం గా చీలలతో బిగించుట; 

మరమ్మతు చేయట; 'కూర్చుట; 

అతుకుట; కుట్టుట; స్వాహాచేయుట; 

లెక్కపుస్తక ములో (వ్రాయుట! 
టూకీగా (వానుకొనుట 

రోగి కం కుట్టుపని; అతుకు; టంకప్ప 
పొడి; మానిక; నీటివీపా; నీటితొట్టి 

ఆ}, ఇf[౦ రాజ్లతొలుచుయులి; రంపష 
పళ్ళు; నీటితొట్టి 

| రెం నౌకరు; నేవకుడు 
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ఇళ చిం కాలు; CE 

=1r7, రెం పొట్టి గుజ్జము 

=r, గాం గం (వేలాడ వేయుట; ఉరి 
తీయట 

=f, రం పెద్దగొడ్డలి; ఒకరకప్పగుట్టపు 

బండి 

ff. ఛం చిన్నగొడ్డలి; వక! 

₹17, ఈగ కుట్టు అతుకు; మాసిక; 
చెరుపుమాట 

అ ₹ం గం. కుట్టు; అతుకుట; 
మానిక వేయుట ; కా fr సంతో 

వముగతిరుగుట 

రస శాగ్గం నడుముకుకట్టుకొను రూపా. 
యలసంచి [1 

లకర ళం వ్యర్థ(సలాపము; వ 

చకా ర్భం ముతకగుడ్డ; గొనెపట్ట; కిత్ర 
నారగుడ్డ; సగో (గ్రీకులు; చే ర్లు 

కూర్చొను మెత్త 

రగా ఆగం గుజ్జపుడెక్క; దెక్కలచి 
ప్పుడు; చేపలబుల్ట; కోళ్ళగంప 

ఆగాగు 70 [కాం దుముకుట; చూచుచూ 

నుండుట శం (జా దాటుట; 
(కొళ్ళను) గూటిలోమూయుట 

ఆగాగ ¥o మైదానము; గంతు; గంప 

రగ ర్తొం ద్వీపము; లంక 

mam To గం కం cron 

ఆ, రగ శ లగింవు కుప్ప; పోగు; 

ఠలాయించుట; కై లదుకాణము; 

వామి రెం తార్చుకాడు 

ర[ణల్ళతః శాగిం టాలాటోలీ చేయుట 

₹గగగ శం గం తొలగించుట; ఇదిగో 

ఆదిగోయనుట; నివారించుట; 

అబదముచెప్పుట'; ఉ.లింఘించుట; 
థి గ 

కాలముగడుపుట; కాగుచేయుట; తెలి 

విగాతవ్బించుకొ నుట; (వక్కంకునెట్టి 

వేయుట 

[ఇల ౪ సాకు; టాలాటోలీ 
రాశాగాశానా ) చేయట 

zr, Tf సవవుల మెడగంట; 
పనిదూడ 

సారా కొం టిక్కొట్లుః తపాలాబిళ్ల; 
రైలు టిక్కంట్టు; చీటీ 

ఇభ ఆగం పాడె: ముక్కాలపీట, 
ఉరి కంబము; రోగుల మోవెడి 

ఛట్టము లేక మంచము 

గిగా ఇం గం ఆగుట; ఉండుట, 
మన్నికగా వుండుట 

గత, గిం చిన్నకదురు; చిన్నరొనై; 

చిన్న బొట్టు; శ్రీల తిలకపు తళకు 

జిగా రం పన్ను; నుంకము 

గా, [కొం మన్నికగల 
గ్య, ఇం దస; విడిది; మన్నిక; 

ఉండుట 

frm, ఇం గక అపుట; ఉండుటకు 
తావీచ్చుట; నిల్చుట 

ణా రం ఉండుచోటు; విడిది; దిన; 
మజిలీ 

ఇయం, | శ నెపము; 
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డగా ఇం గుండ్రని బొట్టు; 
గుండని చిన్నరొ ట్రై; ఉండ; మందు 

మా(త్రలేక బిళ్లతునుక _ (తళుకు 
జ్యా, ఇం చిన్నకదురు; స్త్రీలతిలకపు 

షాగా కం మామిడి వింద ఇగ] 
శాఖా ఇగ బొట్టు; పేకముక్కం; చుక్క 

జ్ఞా, ఇం మిడుత 

(రాగ ఇం వ్యాఖ్య; టీకో 
(ర్యా రాం వ్యాఖ్య; టీక; జాతకము 

జార్ ఆగం టీక; వ్యాఖ్య 

ff. కం గం మినుకుమినుక్న 
మనుట; కొనవూపిరితో నుండుట 

గాకా ఇం (కుళ్నిపడుట; మెరు ప్పు 
ం అలుగుట 

fern, రం ఆలిగినవాడు: ఖం కాం 

ఉలికిపడుట; అలుగుట, గజగజ 

వణకుట; (తుళ్లి పడుట 

[జ్జ శి మోకాలు, మోచేయి 

రే[శాణ శం ఈ0 గుర్తు పెట్టుట బొట్లు 
పెట్టుట 

కా రాగం వ్యాఖ్య; టీక, రెం తిల 

కము; శిరోభూషణము; పెండికాను 

కలు; టీకాలు; రాజతిలకము; కుల(శే 

షుడు; అధికారచిహ్నము; కళంకము, 

మచ్చ: గురుః కానుక; 

ల, ర తగరము, రేకు 

శే గం ఉచ్చన్వరము:; , గచ్చు 

చేయుట; చేతితో ఓత్తుట; జాతకము; 

ఓ త్తిడీ; గరాటా 

లేగాన్సా శం అల౦కారము, 
మరమ్మతు; 

రేగ గం గం (వేళ్ళతో మెల్లగ 
ఒత్తుట; ఉచ్చస్వరమున పాడుట; 

తేలికగా దెబ్బ కొట్టుట; ఇగ్ళి జాత 
కము 

ఉంగా ఆం తళశుకుబెళుకు; ఆడంది 

రము 

డే[అ[ ర్హం చిన్నతిప్ప; దిబ్బ; చిన్నకొండ 

శా గం ఉండిఉండి కలుగునొప్పి; 

పోటు; కారణా 
శ: 70 గం పోటుపుట్టుట, నొవ్చి 

కలుగుట 

శబా జ్యా మొండి చేతులుగల 

శ్లోక, రిం చెట్టుటోదె; చేతులుల్తేనివాడు 

₹ళ/ జ్యా మొండిచేతులుగల 

శాల [ఇం పొట్టి, చిన్న; ₹ాగ్గి చిన్న; 
చిలుక 

ర్న, [క కొంచెము; arg 

శాక. రం ఇతరులపై ఆధారపడిన 

వాడు 

రకర, కం ముక్క; తునుక భాగము. 

శకాక్ర[, భం చిన్న నెనిశదళము; చిన్న 

ముక్క లేక భాగము; చిన్న సమ 
దాయము 

రృెరళ్ళానాగా. క్షం తక్కువ ఆదాయము 
గలవాడు; అల్బవిద్యగలవాడు; కొద్ది 

పెట్టుబడిగల 

లశ: ర్తం ముక్క; సేలిక్క తుంప్ప 
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శ, 0 జ్యా భగ్నమగుట్క విరుచుకు 

పడుట: విరుగుట; 

రర! [4 భగ్నమైన, విరిగిన; ముక్కు 

లైన 

రౌ శాగిం చిలుకపలుకు 

శోక, ₹ాగ నడుముమీద ధోవతి మడత; 
(వ తికాయ 

fear, ్పా జిగడ గొండి; HTT, 

జా 
శశ, (క శోశో ఇగ చిలుక పలుకు; వ్యర్థప్రలా 

పము 

కెళ్ళి ఇం ఆధారము; పల్లవి; అలవాటు; 

ఫోటీగుంజి; హఠము; సంకల్పము 

రాశా, రాం ఆధారము; (ప్రాపు; పోటీ 

గుంజ 

లో, శూ గం అనుకొనుట; పట్టుస 

ట్టుట; అడ్డ గించుట; ఆధారమున కెఏ 

దేనా పట్టుకొనుట; వి|శమించుట; 

సహించుట 

తెఖాణ[,: ఇం ఊతకర;'ఆ ధార ము 
పోటీగుంజ 

౭₹ఖ్ గా మెంది సట్టుగలగలవాడు 

లజ రం కదురు; ఆకె; ఊతకర; 

Mee చేయుపనిముట్టు 

లెళ్తళే, ఇం మాదిగవానీఆరె; కదురు 
బెళకు వినయములేని; వంకరయెన; 

సీతిలేని; వంగిన; చిక్కుగల; ఇం 
వక్రత; మోటుతనము , దుష్టత్వము 

| రం మెఢఠ; గొంతు 

వానలో 

ఆశ fear, గొం వంక రటింకరయైన 

ఆశి! ణా ర్యా 

శక ఇం 1వ ౦'గుటి; వక్రత, 

కౌ[ాగా కొం (లమ 

రౌథగషెశ్ర?) గం వంకరగానున్న 

తెలగ, ఇం కం పదును పెట్టుట; మీసము 
మెలివేయుట 

లగా ఇం దీపపు జ్యోతి; ర్త సమయము 

ఇళ ఇం కేక; పిలుపు: బిగ్గరగాపాడుట 

శ. ₹ం శకం ఉచృస్వరమునపా 
డుటి; బిగ్గరగాపిలుచుట; సహాయ 

మునశై కేకవేయుట; గడుష్పట; 

పూర్తిచేయుటః నెరవేర్చుట 

ఆగ ఇం అలవాటు; స్వభావము 

రౌషాగ? క [ళం పదునుపెట్టుట 
లె? రం పదును పెట్టువాడు 

fT, శాం గా నాటుట; (గుచ్చుట 

[7 ళం పక్షిముక్కు; ఇకా 

షల, ఇం నీటి పాతకుగల పీక 

లలా క్షం చెంబు మొ॥ వాని పీక; నీటి 

గొట్టము; రంధ్రమునుండి వెలువడు 
ధార 

లశ ఇగ్లిం సశువులముసై; నీటి 

గొట్టము; రం(ధమునుండి వచ్చు 

ధార, జలపా తకుగలసీక 

షణ. ఆగ్రా దిష్టి; ఆటంకము 

=, రెం బట్ట? కుండ; పెద్దబొక్కె_స; 

ఇం fro మాట్లాడునపుడు అడ్డు 

(వశ్నలు వేయుట (ప్రశ్నించుట; జ్ఞప్తి 



శాక ఆగం 

[ఇకక 
లె, ర్తం తుపాకితోటా, నష్టము; లోటు; 

ముక్క 

ఇల్లా, రం మంత్రగాడు; గారరివాడు 

క, శం మంత్రగ శె 

=r, రం మంత్రగాడు, గారడివాడు 

కా, రం గారడి; మం్యతతం్యతములు; 

వేటాడు ఒకవక్షి శాf 
తడుములాడుట 

కా, ర్తెం "పెద్ద టోపీ శిర స్రాణము; 

స (నీరు "మొ వాటి) బొట్టు 

జా కొం పెద్దటోపీ; శిర స్రాణము; తట్ట 

టగా అగ్రం చిన్న టోపీ 
కనా ఇం పాఠశాల; సమూహము; 

రార నక్కా! రం సుంకము 

? ర్హాం పట్టణములోని పేట; రాతి 

ముక్క; గులకీరాయి 

మ౦[త్రగ తే; 

శల 

| 
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చేయుట; అభ్యంతరము తెలుపుట; శ, ఇం సమూహము; గుంప్ప; 

దిష్టి పెట్టుట పట్టణపుచిన్న పేట 

చలే, ఆగం గంగాళము బుట్ట; చిన్న | ఇక భాగం అన్వేషణ; జాడ; పరి 

కుండి శోధన; 

ఇ శగ్గిం అడ్డు (పశ్నలవలన | ఇళ్చిగా ఇం [గం వెదకుట; జాగా 

శలుగు ఆటంకము తీయుట; తడుముట 

శఖాగా రం పెద్దతట్ట; గంప శర్మా a గూఢచారి; శాల 
a న బుట్ట, శ eg 10.1. 

వశీ కరణ చూర్ణము; | రోగ? గాం గ్లోం వన్నె పరీక్షించుట; 
ర్యా కతు; మం[త్రతం(తములు మచ్చుచూచుట; పరిళోధించుట; 

మూఢసన్ముకాలు వెదకుట 

6 

వర, [గం కొమ్మలులేని (చెట్టు; (మోడు 
రత! 

కరగ సగం బోలుగానున్న: వట్టిదైన; 

భాళీగానున్న 

రకా )] ఇం చలి; చలికాలము; చల్ల 
శశభా | దనము; ఇల 

ఈక? [గం చల్లనిః చలిగానున్న; శోభలేని, 

శాంతించిన 

రళగ్యే ఇగ్గిం కం ఆళి 
ఆళి ₹f[0 ధక 
రళఖీ ఆగ్గిం శీతలము; చలి; చల్లదనము 

రళళ్ళా ఇం చలి; చలికాలము; చల్ల 

దనము; తృప్తి; సంతోషము 

అథ (గా ET 

రోశ1కే శాగిం నూరినభంగాకు; శరీర 
వేడిమితగ్గట కై యిచ్నెడి ఒకషరబత్తు 



తాలు 
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carat, ఇం నిట్టూర్చు 

రక్తాశ్చాల్షగేగ? ఇం ముఖస్తుతి; ఇ[ఇల్లా శ! 
కల్ఫ ఇక, శం యజమానురాలు; మంగ 

లిది; రాణి, క్ష్యతియుని భార్య 

అజ్హఇకి, గం గొవ్నతనము; ఆధి 

పత్యము; రాజ్యము 

ర్ట, ₹గ[ం కాకుర్ భార్యః త్షత్రి 
యుని భార్య, రాణి; యజమానురాలు 

అర, ఇం ఆధిపత్యము; ఆధిపత్య 
(ప్రాంతము 

sm, కం ఊతక్యర 
వగ ఆగ్గం డీకొనుటః ఎదురు దెబ్బ; 

సం ఘర్షణంశ్రాళ్యా = దెబ్బతగులుట 

రగ, రం మోసగాడు; దోపిడీదారుడు 

శక, ఇం మోసము; మోసగించుట; 

STAT 

STIL ఇం (జ్యా మోసగించుట; దోచు 

కొనుట: ఖం (కం మోసపోవుట; 
ఆశ్చర్యవడుట 

రి ఇం మోసగ తె, తార్పుడుగ తె 
రగ, కొం మోసగించుట 

SIT, కం మోసగించుది; జిత్తుల 

రీ ఆగి | మారితనము; మోసము 

STAT, 70 గం మోసగింవజేయుట; 

౩70 (క్లూ మోనపోవుట 

నగగా ) గం చూనగతె; దోపిడీచే 

నగారా sa 
తగా రం మోనగాడు; రోపిడీ 

దారుడు 

తగ, శాగిం మోసము; దోవిడీ; దొంగ 
తనము 

ST, చం గారడి; మాయ 

రగౌ కం ఆలంకరణము; గుంప్ప;, సముదా 

యము 

ఠర₹/ [గా తళచుకుబెచకుగ ల; 

_ అలంకృత మైన 

రరర గం 0 అఆపుటః ఆలకరించుట; 

నిద్ధముచేయుట 

కం శాం ఆగుట్క 
బడుట, నిద్దమగుట 

రగ, భాం ఆలంకరణము; నీద్ధము; 
నిర్మాణము 

అంశ కరి పాడి; ఆస్టిఫవంజిర ము; 
చట్రము [దాయము 

రెక్డః రం గుంప్ప; ఆలంకరణము; సము 

దడ, శం అస్టిపంజిరము: కాశ 

రక్షైళే ఇం 
రళ్నిరి! కొం 

రరారష[న్లా, ్యా పరిహాసము చేయువాడు 

అట, qo గుంపు, జినసమూము 

3, శాం ఆస్టిపంజరము; చ్మటము; 

పాడె; ర్తెం దిక్కామనిషి 

రర]: ఇం గ్గాం చావమోదుట; ఇ 

గాం సకవకనవ్వుట 

ర్లౌగా ర్భం కంచరవాడు; ఇష్టా? 
ర3 గిగా భాగం కంచరవానిభార్య 
ఇలెళ్ళి, ఇం కంచరపని; కంచరవాని 

భార్య 

నిరయించుట 
వ! 

అలంకదింప 

| పరిహాసము; తమాషా 



ర్ం 

లతల శం నవ్వులాట; పరిహాసము 

రక్ర[ (స్యా నిట్టనిలువుగా నున్న 

రెక్ట[, రం వెన్నెముక; ఇ్ఞ 

₹5₹% {క్యా నిట్టనిలువుగానున్న 

వగా ఇం ఖంగుమనెడి ధ్వని; గణగణ" 
ధ్వని 

అజ ఈగ ఉండిఉండి కలుగు నొప్పి; 

తబల మె॥ వావి (మోత 

smal, ఇం గ్లూ పోటుపుట్టుట; ఖంగు 

మనుట; గణగణ మోగుట, తబల 

మొ నవి (మోగుట; సందేహము 

కలుగుట 

తగగ, రం శం రగ 

CRC? 
వస్తువు, 

రగ ఇం ఈం (పారంభమగుట, 
(పోరాటము); సన్నద్ధమగుట; నిశ్చిత 

మగుట 

రగ, కొం దెబ్బ; ఎదురుదెబ్బ (అచ్చు 

తలగ, కం ముద్ర అచ్చుదిమ్మె; రాతి 
ర, శాగ్గా తటాలున ఆగుట; ఒయ్యా 

_ రవ నడక 

రన. ఇం f%0 తటాలున ఆగుట; 
దయ్యారముగా చడచుట. 

అశ, శాం ఎముకలుకొరిశ్లే చలి 

రశ. ఇం గాం చలికికొంకరులు పోవుట; 
ఎక్కువగా మంచు పడుట 

కొం నిరుపేద; పనికిమాలిన 

కాలు 

ళ్ లం సగముకాలిన యిటుక; కాష్ట 
సారాయి; ముతకనూలు 

రష, [70 దృఢమైన: దట్టమైన (నేత్ర): 
లోభి, సోమరి; మూర్ధపు పట్టుదలగల 

రళ శ ఇగ్లా' గా ఖ్రైగ్గాంన నేమీరా 
అనుట 

ర, ఈగ గర్వము; మిడిసేపాటు; 

ఒయ్యారము 

రణ కొం గర్విష్టి; మిడినివడెడు 
oI, కం ఎదురుదెబ్బ, పొడిదగ్గు; 

ఉచ్చు 

sara గం గొం (కిక్కిరిసి నిండి 

నిబిడీకృతమై 

రగా క్పొం విశ్రాంతి స్టలము: చోటు; 

అలికిన వంట యిల్లు 

అ ఇం ఈం అగుట; మన్నుట; 
ఉండుట; నిర్ణయింపబడుట (ధర) 

రకత [ఇ మన్నికగల; ఆగునట్టి 
SETA. To [జాం ఆప్పట; నిర్ణయించుట 

(ధర; రూడి పరచుట 

Sd: లం నిర్ణయము; ఒడం౦ంభిడీక, 

నిలుపుదల, స్టీరత్వము 

| తక ఆగం వరకట్న నిర్ణయము 
రక్షె[4(* రం పకపక నవ్వుట 

ర ళం నివాసస్థానము; 
ఆగ్ (బైన అదను; fx 

రోల రంల) గొం దగ్గర; వెప 

. రసా గొం వపష్కమైన; 

పాలివ్వని (పళువు) 

5 
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లాభ రం అస్టీసంజరము, వాడె 

ఆ. రేం తుపాకి (మోక; పొరుగు; 

ఫామీష్యము 

IED కొం స్థానము; ఆదను; నివాస 

స్థానము; తావు 

511 గౌం గం కూరినింవుట; బల 
వంతముగ చొప్పించుట భం fro 

పొడిదగుదగుట 
గట్. గ 

రగన్తాచా ర్పం పరమేశ్వరుడు; పూజ్య 

వ్యక్తి; 'దేవ్యపతిమ; నాయకుడు; 

[(గామనాయకు డు; మంగలి; 

తతియుల బిరుదు; యజమాని 

ర]శ్రాళశగగా రం దేవాలయము; పూరీలోని 
జిగన్నాథ మందిరము 

రెగా₹క[, ఇం దేవాలయము 

aT, ఇం దైవపూజ; దేవాల 
యప ఇనాము 

ఠ[ఈ ర్పొం తళుకు బెళుకు; ఆడంబరము; 

అస్టిపంజిరము; వెదురు మొ వాటి 

చట్టము; పద్దతి, సరంజాము 

S127 ఇం (కా ఆలంకరించుట 

నిర్ణయించుట 

అం, ర్పెం 
బెళకు 

ఆలం కం అస్టపంజరము; ఆలంకర 

ణము; పావృరములుండెడి వెదురు 

జద్దల చట్టము 

ధ[5, గం షం 512 
SreT, fro fi నిదినిలుపుగా 

ఆడంబరము; తళుకు 

ల్, ఇం ఉన్నతమైన; న్నిటమైన 

వణ], [గాం నిటమెన; తిన్నని; బలము 
గల; ఉత్సన్న మెన 

7, ₹f[ం దృఢసంకల్ప ము; కార్యా 

రంభము 

ఆగ ఇం శం (ప్రారంభించుట; 
పూనుద; దృఢముగా సంకల్పించుట 

కళ రాం నివాసస్థాన ము; తావు; మకాము 

దశగా ఇం పొట్టియెన; కురుచయైన 
fear, రం మకాము; ఉండుచోటు; 

హదు; గమ్యసానము, ఆధారము; 
ద థి 

ఏర్పాటు 

రాగా? ఇం గం తటాలున నిల్చుట; 

సబుడగుట 
అవి ౧) 

గ, ) ఇం ఇం చలికికొంకరులు 
fee | పోవుట 
(గాభగాా ఇం [గం వెక్కి వెక్కిఏడ్చుట 
fear. ఇం దుంగ; చిన్నమట్టికుండ 

ళ్ళు గం పనిపాటలేని; గాల? 
శ్లగి, ఆగం మజిలీ; బస్స నిర్ణయము; 

వాగ్దానము; (జ్యా ఈం సర మైన; 

గట్టియెన 

లా ర్తొం నిశ్చయము; కలయిక? ఏర్పాటు; 

(క తగిన; నరియైన; ఇష్టమైన గా 

జ్ఞా తగినవిధముగా; ఉన్నది యున్నట్లు 

గానే 

357, దం ఏర్పాటు; బందోబస్తు, 

[ళం సెరియైన; సిశ్న్చయింపబడిన; 

గం గం తగినరీతిగా? సరిగా 



తాం 

బా. రం చిల్ల పెంకు; భికెప్మాత 
ల;ఇఖళ్, భం వనికిమాలినపని; చిన్న 

చిల పెంకు; చిలముపెపెకెడి పెంకు 
a ne) = ద 

తే[T, ర్తెం గు త్త కౌలు 

తా రం గు త్తదారుడు; కౌలుదారుడు 

దగ ఢం సకిలింపు 
ల 
చే[ఇ[. కొం కొయ్యమొద్దు; మెత్త; 

తిన్నె; ఎత్తు వదేశము 

రం చెట్టు_మోడు; ఎండినచెట్టు, 

3 

హదు; 
(ఇ) 

మ్స్ండిచేతులుగల 

క ఇం (క్యా కొట్ట బడుట; (దావా) 

దాఖలగుట; దూరుటః నాశమగుట 

శ. ఇం f (తోన్ వేయుట! 
కాలతన్నుట; తిరస్క.రించుట 

చళ్ల! ఇం గడ్డము; "పేలాలు 

శశ ఖం 170 వెక్కివెక్కి ఏడ్చుట 

న ఇం (షా చేతి (వేళ్ళతో చల్పగ 

కొట్టుట లేక తట్టుట 

రకు fz ఒయ్యారముగల, తప్పటడు 

గల (వడక; మిడీసిపాటుగల 

ర్ శన, (కాం fఇం తప్పటడుగులు 

వేయచూః కుప్పిగంతులు వేయచూ 

STP ఇం (జాం తప్పటడుగులు 

వేయుట 

దణ [గాం పొట్టిమైనవ ఇగ 
శా రాగా అరచేతితో మెల్ల గనిము 

రట; తటాలున ఆగుట; fr గ 

పొట్టిది 

< 
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దృశ, శాగిం మథురగీతము; హిందు 
సానీ సంగీతమునందలి రాగాలాపన 

ఆశగ? కం fక కూరినింపబడుట-. 

కళగా శాం [జా కూరినింపి౦ప 

+ చేయుట; చొస్పింప జేయుట 

రర, క్హొం (మోడు ఎండిన చెట్టు 
ఇర జ్యా చేతులు తెగిన; కొమ్మలు 

"లేని (చెట్టు) 

ఇ 17 గొం డుక్కీ కుక్కి 
వశ, § తినుట; కూరినింపుట; చొస్పిం 

చుట 

ర, [ఇం కురుచ; పొట్టి 
ETT: Fo బొటనవేలు; లారీ 

రాం రం పశువుల మెడి గుదికర 

తో కం 1. చెవిగులిమి; వీరడా, చెవి 
ఉలి ఇం) దూది, బెండు 

తెళ్ళా గం ఆధారముః చేతి బె త్రప 

పొన్ను; [పావు 

లభ ఇం సం ఆధాగమునశ్షై 
దేనినైనా పట్టుకొనుట; ఆ(శ్రోయిం 
చుట 

తగ ర్దం గుత్త; తబలాడిద్బి; లయ; 

బిరడా; కాం(టాక్సు; ఆధారము; దిన 

తశ, రాగా పోటీకొయ్య; ఆధారము; 

ఆ శయన్థానము 

వ రం కాం(టాక్టరు 

దేర, ఇగ వ్యావహారిక భాష; గూ విశుద్ధ 
మైన; ఆచ్చ మైన 

వెళ, ఇం గం పడ తోయుట 
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అెళగతెలా [గుం గణ్డ్బా (తో క్కులాటతో; 

తొ(ట్రుపొటుత్రో; ర్త తొ కండి 

తోపుడు 
తెఖా* ర్డ్ం (తోపు డుబండి; (టాలీ; 

(తోపుడు 

వ tee త్రొక్కి డిః (తోపుడు 

తెళ్ళా ఇం దెబ్బ; ఎదురుదెబ్బ 
కీరా రాగా ఒత్తిడి? దెబ్బ 

తెణరీణ, ఇం డొక్కిడి; (తోపుడు; 
గుంప్ప 

ఆకా, భం నెట్టుడు; దెబ్బ 

జణగాగా ఇం చీలకొట్టుట; నిమురుట; 
తట్టుట; (దావా) దాఖలుచేయుట 

తభ ఇం ఎదురుదెబ్బ; కాలితన్ను 
౫5, గం బోలుగానున్నః బోనినోరు 

గల; థాళీగానున్న 

పట్టు (ఇం గడ్డము: ఇ 
కాగా, ర్తం బిందువు? డౌ 

రగా రం పక్షీముక్కు; ఒకమిఠాయి 

రగా గొం దృఢమైన, గట్టియెన 

SIT, Fo బొటనవ్రేలు; లాకీ 

ర్వ, శ గుం" వెదకుట; దర్యాప్తు 
చేయుట 

జ్ రం స్థానము; చోటు: అధను; 

సమయము 

Sg 

కళ్ళా To శేలుకొండీ లేక కాటు; ఢంకా; 

పొ 

క? 70 [షం వీరంగి (మోగుట; 

పెద్దధ్వనికలుగుట 

కళ go వెద్దనగారా; diag 

sie. ళం పిశాచి; (కూర శ్రీ 
"కం పళువ్వు (జ్ఞా మూర్జుడు; 

కోసము | 

Fmd, ఇం మంత్రగత్తె, దయ్యము; 
పెద్ద దోసకాయ 

కెఠళా రం కౌడు; బోదె; దంటా 

కక, ర్భం దుడ్డుక(ర; జరిమానా; దండన, 

దండెము; (వ్యాయామము), భుజము? 

నష్టము 

గ, రం .ఎక్కుంవ దండెములు తీయు 

వాడు; నసాదు 

కేళి రం లాఠీ; (వహరీ 

శళ్గా, రం నగారా దుందుభి; 

ఇనా? రెం పన్ను వసూలుచేయువాడు; 

ఇం గళ్ళుచీర; గోధుమ కాడ 

శకే[, ఇగిం సన్నని కర; (శ్రాసుదండి, 
ఈనె; గొడుగు మొ॥ వాని విడి: fa 

చాడీలు చెప్పువాడు 

కోశ[ఇ7 సగం తప్పుడు తూకము 
తూయువాడు; రెం కోమటి 

శౌ, రం సమూహము; సౌందర్యము; 

ఆడంబరము; గర్వము; చాందినీ; 

గా పనిద్ధిజెందిన 

కళకళ ణా చంచలమైన; కలత 

జెందిన; నిలుకడలేని 

కళ్ళా రెం జోరీగ; అడవిదోమ; గోమారి 
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కేశ], వాం గం కాటువేయుట, కుట్టుట 

కా? 0 గం (కేపుట 

శాం ఆగం డవు: గర్జన 
₹౫[₹4, ఇం [గం (కేపుట; గర్జించుట; 

జీర్ణి ంచుకొ నుట 

కాజ రం దోపిడిదొంగః ళా 

శ, ఇం దోపిడి; FE 

శా రం అంగ; అడుగు 

FEMA, To fifo 

చలించుట; తొ[టిలుట 

అ గాం చంచలమైన; అ స్టిర 

మైన 

క ఇం గుం తూలుట; విచలితుడ 
గుట; తొ(టుపడుట; తొలగుట; 

ఊగుట 

కళగాగా ఛా వణకుచున్న; తూలుచున్న; 

తొ, టిలుచున్న 

క, ఇం [0 ఊప్పట; చలింప 

జేయట; ఖా గ్య తూలుట; తడ 

బడుట; విచలితుడగుట 

st, ళం మార్గము; దారి; 

₹ ఈం గం. పోవుట; దొర్లుట; 

పనిజరుగుచుండుట 

తవ. (తోవ; జ ల్లితట్ట 

కక గాం (జ్యా చూచుట; కం (కొం 

భగం నగనిలబడియండుట పని 

లోలీన మగుట 

బల, గం పొడ వైనగడ్డముగలవాడు 

వణకుట; 

క, భగం బెదరింపు; గుజ్జపుగ్యాల 
ప్పునడ క; గద్దింపు 

శాం Yo f= 

గద్దించుట; ళం fo 

గ్యాలప్పుచేయుట 

అ ఇం కోతలరాయడ్యు 
మూర్పుడు 

బెదరించుట; 

గు అము 
అ 

Shaan | రెం డప్పు (వాద్యము) 

శాధళగ శాం ఖంజిరి; చిన్నడప్పు 

కణ ఇషం గర్జన; ఘీంకారము 

కర్గాగగ కం fo గర్జించుట; ఘీం౦కా 
రముచేయుట 

నప! 
sid, 
కథ ఖం [కొం గద్దించిమాట్లాడుట 

ae, ఇం f%ం కన్నీరుతొణికిస 
లాడుట 

| ర్తం డ ప్వువాయించువాడు 

శషౌగాః రం చెరువు; సీటిగుంట 

క, ఇం చిన్నగుంట 

శశ ఇగ్గిం నానురొచ్తైః ఇఇ 

sfqar, (ల డద్బీ, చిన్నరై లు 

కశ! పెళ్లై 
క చా జ్యా నీటముంచుట, నష్ట 

పరచుట 

క౭౫1, రం పెద్దడివ్బీ; రై లు పెమై 

క౭ళ్ళ ర్యా పెద్దగరి'పె 
క రం అల్లకల్లోలము; దేళోప్మద్ర 

వము 
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కెళాన్షా కం డమరుకము 

కః, రం ఎగురుట; పల్లకీ 

కె రం భయము; జంకు 

క, ఇం ొం భయపడుట; జంకుట 

₹₹7ణ, గ్య వీరికీ; ఇల్లా 
కళగా To ఈం భయ పెట్టుట 

అ [ఇ భయంకర మైన; ఇవ్వాళా 
ఆగ, ఆ|౧౦ చిన్నకొమ్మ; చిన్న బుట్ట 

క, to చిన్న కొమ్మ; చిన్నముక్క 

dar, గాం కొమ్మలుగల 

అ, 
భయంక మైన; క, fo * STII 

కల do ముక్క; తుని య; ఆం 

సరస్సు 

కైశ, రం ముక్యం; తట్ట; మట్టి పెళ్ళు 

కనా భం చిన్న బుద్ది 

శత, ఈగ, చిన్నముక్క; తుని య; 

వక్క; చిన్న బుట్ట 

కౌగౌళా ర్భం డమరుకము; శ్రా 
కళగా. ఛా పాముమొ॥ వానికాటు 

కళెగగ కొం ff కాటు వేయుట; కొట్టుట 

కరగ: 70 [గ మోసనగించుట్క 

కం f%0 మోనపోవుట; విలపించుట; 

(వెన్నెల) వ్యాపించుట 

క, గం f్గం నాశముచేయుట; 
పొగొట్టుకొనుట; '₹0 (జ్యా మోస 

పోవుట 

కరక, fం పచ్చపచ్చగానున్న; తాజా; 

ఉల్లాసముగల; నవనవో న్మేషమైన 

అ? 0 గం ఉల్లాస ముగ 
నుండుట; వర్గిల్లుట 

కగ్షకళ్షాగ్షరు ఇం డొ క్రదనమ్ము 
ఉల్లాసము 

శౌళ్షగా ర్హం రెక్క, ఇం ఆనూయ; మంట 

ఇ₹క్షా? ఇం [5ాం కాల్చుటు కలవర 

పెట్టుట; ఇం కొం కాలుట; అనూయ 

జెందుట; రెం రెక్క 

క గం దార్మి మార్గము 

క, ఇం గొం పోవుట్క తిరుగుట 
కశ రాం ఢంకా; కాటు (వేయుట); 

₹[ిం వెండిమొ॥ వాని రేకు వాంతి 

క ₹ం 0 నీలుదుటః దాటుట; 

దుముకుటః ఖం జాం వాంతి అగుట 

శకం రం. పశువు; నీచజాతి; గక 
బలహీనమైన; మూర్చుడు 

కా ఇం దెదరింప్త; మందలింపు, 

గద్దింపు శ్రశ-శి్యలి ఆది రి౦పు 

బెదిరింప్ప న 

ler To ౧0 బెదరించుట, మంద 

లించుట; గద్దించుట 

క. రం కాడ,దంటు; బోదె 

sig, ర్తం దుడ్డుకర్ర; చిన్నదిబ్బః పొల 

ముగ టు గ ద్ద; నష్టపరిహారముః 

“జరిమానా, పడవనడుప్పగడ 

sigAr» షా గా జరిమానా వేయుట; 

నష్టసరిహరము తీనుకొనుట 



క్ల 414 Sel 

కక. కం దుడ్డుకర్ర; చేనుగట్టు; ఖడ్గము; 

దు; పడవనడుప్పు గడ 

ఆత. (త్రాడు పల్లకీ; డోలీ; (తాను 
దండి; చిగురుటాకు, పడవతెడ్డు వేయు 
వాడు సన్నని కరః సరళరేఖ 

aie, గం నిలకడలేని; 
ల్యముగల 

కక, ఇం పిశాచి; వికారాకృతిగల 
త్రీ మం(తగ శై తె 

కా రిం తపాలా; ఉత్తరము; వాంతి; 

ఏలముపాట 

అ ర్పం పోస్టాఫీసు 

ఈశా ఆలం తపాలాదిండి; 
మెయిలు (రలు) బండి 

ఈ[గెళ్ళా ర్హొం పోస్టాఫీను 

శాఖా ఇగ రం రహదారి. బంగళా 
FIT, Yo పోన్గుఖర్చు (లు) 

ఈ/ఇాన్ళక్ కం పోన్టుమాష్టరు 
Sc రం దోపిడీవి లూటీ 

TM Tro దోపిడీ శ 

₹fm స ఇం .మం(తగ తె పిశాచ 
కరన, § శ్రీః; ఆడబందిపోటు దొంగ 

efeat; రం తపాలా ఐం[టోతు 

కళ ఇం వాంతి, జ్ఞా తిండిబోతు 

శణ్గూ రం బిందిపోటుదొంగవ ల్హాఫ్లిళ్య 
శక భం చీవాట్లు; బిరడా; ఊతకర; 

ఆధారము 

₹1721, శాం [కం బిరడా పెట్టుట; 
ఆసరాయిచ్చుట; కూరుట; కుక్కుట; 

పూ శ్రిగ నింవుట; అమీతముగ తినుట 

చొంచ 

కథా నిం దవడవండ్లు; పందికోరలు, 

ఊడ 

కథగగ క్యా గం కౌల్చుట; ఇవ్రాణ్యా 
కశ? కొం ఇం తాపము; దావానలము; 

మిక్కి లిబాధ 

క/శగ ఇం గడ్డము; కశ! 
కెఇ, రం లేతకొబ్బరికాయః దర్భ 

₹[2₹, ర్భం పల్లపు నేల; మురికి వీరు 

fం మురికిగానున్న 

[ఇ రం డబ్బా; రైలు పెన్సై 

ఈగ Go లేత కొబ్బరికాయ; దర్శ 

క రం తారు; అల్లరి; ఆడంబరము; 

అల్ల కల్లోలబా; గాం ఆల్సరిచేయ 

వాడు, భయంకరమైన 

కగ7ఖ, ర్వ ద్వీపాంతర వాన శిక్ష 

₹1-౯₹ fro గాం వ్యర్థముగా; 

కలల 
కళగా ఇం పిశాచి; మంత్రగత్తె; 

కురూవి స్రీ | 

₹|₹, ₹[0 కొమ్మ; బుట్ట; పూలబుట్ట 
క[ఇ. భీం కొమ్మ; కత్తి పదను; గోడ 

కొంకి, చిన్నబుట; పూలబుట 
ఇ అ 

కగాగ్భా ఇం (శూ పోయుట; విసరి 

'వేయుటః ఉంచుట; ధరించుట 

ఆగ భీం చిన్నకొమ్మ; బుట్ట; గౌర 
వార్డమై పింపదిడు పండ్లు మొ॥ నవి 

ఆః [౦ అనూయ; శ్చ 

TET, To fo కలవర పెట్టుట; విని 

గించుట 

Ort 
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గగ? ఇ నీచుడు; నేవకుడు; అవమా 
నము; స్టూలకాయుడు; వశువులమెడ 
గుదిబండ 

fer ఇం రాజప్పతులభాషా విశే 
షము; (జ్ఞా నీచము 

fe, రం ఆడంబరము; గర్వ ము, 

మూర్దుడు; వీల్ల వాడు 

fe, రెం నీర్లివాడుః ఇఇ 

fear, ఇం fro తొలగుట, మాట 

తప్పుట; కంపించుట 

fe, ఆగం సాహనము; చెరువు 

feat, రం దిప్టిబొట్టు 
భ్యా ఇం చిన్నడల్బీ; చిన్న పె"పై 
fret ర్తెం డబ్బా; పెట్టె; రైలుపెనై 

గాగ అగా చిన్నడబ్బీ; చిన్న పె పై 

(రాం రాం ఎద్దుమూపురము 

శేగా ఇం బడాయి; ఇ 

కే శం దృష్టిః 7 

శర, గాం క్యూ చూచుట; ఇ [కా 
కనిపించుట 

కే! 54౪, కం గారడివాడు; మాంత్రికుడు 
తక, ఇగ దృష్టిః కేన 
కేగాక[గ్ళా ₹f[0 పటాటోవము; గర్వము 
కే, ర్తెం దేహము; దేహపు ఒడ్డు పొడ 

వలు; వ్యకి 

కే[అక[ణ, కృం ఆకారము; దేహప్పఒడ్డు 

పొడవులు 

శ. రం (గ్రామ దేవత; 

పాడుపడిన (గామపు దిబ్బ 
(గామ ము; 

కణ క్షం (గొద్దుః ఇ? 
CED యో 
ఏ న తప్పెట ఫై (ళం ల్బా 
శశ. శ₹ఇ్ళిం మునుక; ఇల్లా? 

శ, ₹ం ఈం ముంచుట; శశ 
క, రం మునుకకు సరిపోవులోతు 

కృషగ గాం [కొం ముంచుట్క జ్ఞఇ[ఇ] 
శర రం జిలాంత రామి లశ 

త్యం గం మునుకః భగ 
శత ఇం గం తొలగుట; ఊగుట; 

తిరుగుట; కదలుట 

తైళగ ₹ం షం ఊపుట; కదలించుట; 

తొలగించుట 

క, ర్తం చిన్నకొండ; తిప్ప; దిబ్బ 

క ర్తెం చంచా; గరిట; దిబ్బ; చిన్న 

కొండ 

eqn, రం fo మునుగుట; అస్తమిం 

చుట; మగ్నమగుట; నష్టవడుట 

తెర, గా ఒకటిన్నర, రం 13 సంఖ్య 

ఇళ ర్తం గుడారము; మకాము 

కళ్ళా, ర్తం మట్టి వెళ్ళ; గుడ్డ గూబ; పంజ 

రము: శ్రా దున్నివిడిచిననేల 

శ, రం మట్టి పెళ్ళ; కనుగుడ్లు; 

గుదికొయ్య 

కళా ఛం చిన్నబుట్ట 

కౌళ్ళశ్త శరం గడప; నింహచ్వారము 

కెళ్షల్ళి చం వడ్తబాన; గడప 

కేగ్గగాః రం గుదిక్యర; శౌళ్ళాళ 
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శే 
జో 

శె, ల 
శ్రే, } go రెక్క; గా 

BIT, Yo గుట్ట, చిన్నకొండ 

శ, రిం తెరచావలేని పెద్దపడవ 

తెగి, ఇషం చిన్నవడవః క! 
శక, ర్భం తుషాకితోటా; ఏలకు; వండు 

శక, ఆగం తప్పెట; చిన్నపడవ; 

పళువుముపై: చెంబు; మొ॥ వానిపీక 
శ రాం మునుక।; క! 

శ[4౫1, గం గం ముంచుటి శ్ఞఇ[ఇ1 
కా రం మునుక, CEE 
శా రం ఒక నీచజాతి 

కాగాఖ్యఖాా ర్తం మాలకౌకి 

అగ శాం దారము; (త్రాడు; సంబం 

ధము 

తగ], క్పొం దారము; కంటిరక నాళములు 
గగ, రం పొడవైన వ'పైలు లేక 

గీరలుగల వస్త్రము [నము 

కశ, ఆగం తాడు దారము; దింధ 

శ, రం ఉయ్యెల; బొక్కెన పల్ల కీ: 

ఆందోళన; గా చంచలమగు; చాపల్య 
ముగల 

₹ె[ణాా: రం మృదంగ మువంటి ఉత్స ర 

బారత వాద్యము 

కళళ భం చిన్నబొక్కెన; కొ క్కె 

ముగల చిన్నబుట్ట 

గక, కొం ఆటునిటు తిరుగుట 

a, కం గాం కదలుట; ఊగుట, 

మనస్సు చలించుట 

క[ూ?, రం పల్లకీ; మీనా 

కణ, ఇం గం ఊగించుట;ః కదలిం 
చుట; తొలగించుట 

కళ ₹f[o వల్లకీ 

కfక్ళ, ఇం తప్పెట; చాటింపు 

కోక, రెం డమరుకము శ్రాగ్షాక 

శకే[భ. రం చట్టము; నమూనా విధము, 

చిత్త 
క[2క7, రాం (పయత్నము; ఉపాయము 

క, గా ఆంద మైన; 

క (కొం ఒకటిన్నర; శౌ 

కశ: రాగా సింహద్వారము, గడప 

క సకం ద్వారపాలకుడు; 
qa, J జాగా 

థ్ 

శానా రం మూత; మూకుడు 

శే౫71, ఇం గం కప్పుట; మూయుట; 
ఇం [క్ల మూతపడుట; కప్పబడుట; 

ర్తెం మూత 

శగా రం పద్దతి; ఉపాయము; నడత; 

బూటకము 

శ, [గొ ధూర్తుడు; జిత్తులమారి 
శా, ఇం చాటింపు వేయువాడు 

శశ, గం [ళం వెదకుట; శశ! 

శశ. ర్తం చాటింపు; త ప్పెట; 

శేఖ, కం చాటింపు వేయువాడు; 

శే ఇం [గం దాచుట; మూతవే 
యుట్య కొప్పుట; ఖం గం దాగుకొ 
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నుట; కప్పబదుట; మూయబడుట, 

రం మూకుడు; మూత 

శశ రృం మూత; శం గిం 
మూయుట; దాచుట; ఖం గం 

మూయబడుట; మూతపడుట 

శభ ఇం మూత ఆజ 
థష[* రెం (తోపుడు; పెద్దడోలు 

శర. ఇం సం పడ ్యతోయుట; 

నెట్టుట 

శ గాం శ్యాం మితిమీరి (త్రాగుట; 
గటగట త్రాగుట 

EIRP రం బూటకము; ఆడంబరము 

శక ర్భం మూత, మూకుడు (డోలు 

శ, ఇం (తోపుడు: డంక్యా పెద్ద 

శ, కం పథకము; ఆఢంబరమ్ము తంట 

శ: 0 1:10 దొరలుట గుండ 

ముగ తిరిగిపడుట 

శా, ర్భం ఓక్ వాద్యవి శేషము; డప్పు 

శగగగ Fo మూత; భాం (కాం మూయుట; 

దాచుట; ఖం (జాం దాగుట; మూయ 

బడుట 

శ కలగ రం డప్పు; కరాళ! 
శ, ₹గిం చిన్నడప్పు; ఖంజరి 

శళ్ళౌ రెం అలవాటు; పద్దతి; యుక్తి; రీతి, 

(పవర్తన 

కష! గం నేర్చరిమైన; వ్యా ధాళ్లు 

శశేళగ ఇం మురికిగానున్న; TT 
శ: కంటం గండు మొ॥ నవి 

౧పోవుట - 
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mr Fo fo 
పోవుట 

కళ్ lo ఆసుకండెః నాడె; 521416 

కళ్ళారా గొం ఏటవాలుగానువ్న 

కలీ, ఆగం పకోడీ; (కా ఏటవాలు 

గానున్న 

శ్చ క్షం ఉపాయము; మార్గము; 
అలవాటు; పద్దతి 

కళగా ఇం (గాం (పొద్దుఏటవాలుట; 

(ద్రవించుట; దొర్లుట, జారిపోవుట, 

గడచుట్వ పోతపోయబడుట; తిరగ 

బోయసడుట 

శ, గం పోతపోయబడిన 

శళాశ్స్ ఆగం పోతవని; పోతకూలి ° 

శశ, గం పోతపోని తయారు చేసిన; 

అ ఛం ధ్యానము; -చింత; 

మగ్నము; (పేమ 

కళ్షగగ 0 ఈం ఇండ్లుమొ॥ నవి కూలి 

పోవుట [పడుట 

TFT Xo (కాం దొర్లుట; కంద 

2, శం గడప, మట్టికుండ 

శళ్షష?గ?, ₹0 f10,కూల (తోయించుట 

శ ₹ం గాం కస్పుటొ మూయుటః 

దాచుట | - 

శస ర్తం చ (ట్ర ము; రూపకల్పన; 

హోదా; నమూనా; రచనావిధానమ 

చిత్తుచి త్రము; అస్టిపంజరము 

iq. గం [౫1౫0 మూయుట, కప్పక 

దాచుట 
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శ, ఇం పొడిదగ్గు: వ? 

శన, ఇం సాం వబొడిదగ్గుదగ్గుట 

శ, లగిం పొడిదగ్గు; కా 

శ్ గం రెండున్నర, క్షం 2] సరఖ్య 

fete ఘీంకార ము; గర్జన; శ్రేక్ర 

శశగ ఇం fro కాల్చుట: qT 

శ[థళా రం ఓదార్చు; ధైర్యము 

శ1శ], కం ఒక నీచజాతి; 

మ్మదీయ గాయకుడు 

FI, To fo ఇళ్లు మొ॥నవి పడ 

గొట్టుట; కాల(దోయుట 

3177, సం మురికియైన; ౫౭ 

ఇ Fo రొపైల దుకాణము; కోళ్ళ 

“గంప; ఇంటీచూరు ((మోత 

TTP. Fo డోలు; డోలు మొ॥ వాని 

₹71, ఇం f10 నీరు మొ॥ నవి తిర 
గదబోయుట్క కల్చు త్రాగుట, ప 

(తోయుట; పోతపోయుట; ఊపుట 

శళా ణం డాలు; ఏటవాలు; దిగుడు; 

పద్ధతి 

ఆ[ఇగ1, ఇ₹0 fro ఇం Fa 

తక 1. జ్ఞా ఏటవాలుకల 

గ్ల, ₹0 [గం కూలతోయుట; పడ 

ఒకమహ 

గొట్టుట 

కశ కొం చాటింపు; తప్పెట 

కళ్ళా గం (గుడ్డ) అంచు; ఒడ్డు; 

0 70 సమీపమున, దగ్గర 

శా 

౭ ఇం నిగ్గులేమి; అవినయము; 

దుస్పాహసము (బోల్డు 

ఇళ భం దీపపు (ప్రమిద; ఇనుప 

fea, ఇం నీళ్ల తెచ్చున్తీ ఇా్లగ్ల్యా 

ఉగ్ అగ్గిం బిగింపులేమి; వదులు, 
సోమరితనము 

fre, ఇం గం వదులుచేయట; 
బంధనము కని చేయుట 

fశక, 11 సోమరి; 
పనిలో మందకొడియైన 

శే, శం మర్యాదలేని; నిర్భయుడు; 
మూర్గపు పట్టుదలగల 

FE "సిగ్గు లేవి; ఆవినయము; 
సి నుస్పాహసము 

తాం రుం సీరు మోయు ఒఓకజొతి; బెస్త 

వాడు; నావికుడు 

శర ఆగం సడలింపు; సోమరితనము: 

ఆలస్యము; ర్త పేను; పేన్యుగుడ్డు; 
ఈపి; [ష్య వదులుగానున్న 

శేగళ్ళా గం గం వదులు చేయుట; 
సడలించుట; నీకు కలివి పలుచగా 

చేయుట, ఆలస్యముచేయుట 

శల గం మెతకదనముకల; వదులుగా 
నున్న; బిగువులేని; సోమరియెన 

తే[క్ష, రం ఎత్తుదిద్బ శే[ఇ7 
శశ, ₹0,f1%0 దూరుట; దాగుట; 
స నిరుచుకుపడుట; పొంచియుండుట 

మడ్డిమనిషే; 

తారగా కొం గం జారుట్క దొద్డట, 
పడుట, వంగుట 
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తంగా. 70 fr జొరుట; చలించుట, 

డఉగుట. బుదగ్రిప్పటుట;ః సంతోషించుట 
౨ ద ది 

శశ, 

mT, or ఇ దొరి పడుట శశ, [ఇం [ణం దొర్గీ 
శగశ[గ[* ₹ం yo దొర్జి ంచుట; 

Yet కాలిబాట; రగ్గాశ్రాళ 

శ77Tః జం fro మోయబి డుట; 

జారుట ; దొర్లుట 

శక శా మోయుట,; మోత 

శశ శీ (టై 
కృళ్గాగ్గా ఇం (జాం దోర్తి ంచుట; అలు 

కుట; పూయుట 

థైెథణ శాం (క్వాం వెదకుట; జ్షాళ్షాన? 
క్ష క, ga రాళి; దిబ్బ 

ళాల? ఇం వడ్తమర; ఏతము 

శక, ff వడ్త మర 

భల రం పుసికండ; డోకా 

@aarr ౦ పైసా; కానీ 
వ $3 
శ, షం రాళి; కుప్ప; [కా అధికము; 
TTT కుప్ప వేయుట 

తళా రం (తాడు పేను చ్నకము 

శశ్చి ఇగ చిన్నరాళి చిన్న కువ్ప 

శశ, కొం వడినెలః ఇణా2 
శా, రెం మట్టిగడ్డ, రాతి ముక్క 

Fir, రెం కపటము, బూటకము, 

ఆడంబరము 

శగషాన గం మోనకాదు; టక్కరి 

eran, ఆగం కొ పట నాటకము 
ఆడంబరము 

కాగ [క్యా మోసకాడు; టక్కరి 

కథ ళం బొడ్డు; నడిగడ్డ 

శౌ గాం సాం మోయుట 
కా కొం పశువు; ఇగ 
Fre శం fx దొర్జించుట, ఊళగిం 

చుట 

తగి ఆగం దొర్సించుటఃు చిం తః 
ఆలోచన 

శా రాం డోలు; చెవిపొర 

ఇఇ శాగ్గిం చిన్నడోలు 
errfaaT, రాం చోలువాయించువాడు 

శళళం అగ్గిం చిన్నడోలు 
ram, రం ఆనందోత్సవము; 

మేళతాశములు; వై భవము 

కనగా ర్తం ఉయ్యల, గుం. డని తాయెత్తు 

rear, రెం ఉయ్యల; గుం(డని తాయెత్తు; 

ఇం గం పారటోయుట 

శళాగ ఇం పనీపావల ఉయ్యెల 

ఖగ కం శరీరము: మూర్జుడుః ఒకా 
పాట; తెల్లని చీడపురుగు; సరిహద్దు 

నక్త 
గ, ఇం డోలువాయించుక్రీ 
శగగగాగ రెం డోలువాయించువాడు 

శత, ఇం పరిహాసము; 200 తమల 

\ పాకులుగలకట్ట 

శా ర్తెం కానుక; బ్లా 
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బడుట 

శ; To fro వెదకుట; మోయుట 

శ, ఇం f%0 హర్షధ్వనిచేయుట 

ర 

గేఖా రం దుఃఖము; భయము; 

గ [గొ ఇరుకైన, కలతజెందిన; 
బిగువైన 

శ, f బీదవాడు; సిసినిగొట్టు 

శ], ఇషం నీదతనము; పినినారి 

తనము 

Tha, fw పినినిగొట్లు; సంకుచిత 

మిద్ధిగల 

rar, fz వీదయైన; _ఆపదలోనున్న 

గగ అగిం వీదతన ము; ఇరుకు; 
ఇబ్బంది; బిగింపు 

గౌళ్ళెళ్ళో రెం బియ్యము: శాఖా 

క, రెం దారము నూలు; సాలెవట్టు 

7, ర్ం దారము; సి ద్దాంత ము; 

 హేతువ్యు మగ్గము; వస్త్రము 
రోగా ఇం. వజ మొ॥ వాని తీగ్య 

నరము! వీజె; తీగలుగల వాద్యము; 

రెం గాయకుడు 

age, గం ఆరోగ్యముగానున్న 

గాణ, ఇం ఆరోగ్యము; ఇగ 
గజా: ర్తం బియ్యము; SE) 

far, శా కునికిపాటు; శాల 

గౌజిళ్ళా (0 నిద్రమత్తుగానున్న; ఆలనిన 
నః, 
గళ 

గజ. రం పొగాకు; ఇల్ల 
af, ర్తెం వెన్న రాగి చెంబు 

గౌ'ఖిళా శాం హెచ్చరిక; సలహా 

గ, రం డేరా; గుడారము 

గోళం క్పం ఫిడేలువంటి టరీంవాద్యము 

రోష, రం ఏ డేలు వంటి టర్కీ 

వాద్యము వాయించువాడు 

Tx, ర్తం తంబుర, గగ. 

గోల, రం తాంబూలము; రాన 

గల, ₹f[0 తమలపాకుల మ్మెడిశ్రీ 
eign రం తమలపాకులమ్మువాడు 

7౫ఇర్వకా, రాం సంబంధము; ఇగగా 

గాల, కొం పక్షపాతము: గజ 
aa, fఇం నియమింవబడిన:ః శ్లోఇగ్షా 

నిం కునికిపాటు; rT 

ఇరా ఖం అప్పుడు; ఆవిధముగా 

షరా ౭ం అయినప్పటికీ; ఇ 

శశ, ౭70 వరకు, పర్యంతము; ₹క్ట 
తదేకదృష్టి త్రాసు 

ఇకా ఇం అదృష్టము; నొసటి 

(వాత 

ఇళ ం ణా అదృష్ట వం తు డుః 

HTHaqTT 

గణ ఇం గూ చూచుట; పొంచి 

యుండుట; ఆశ్రయించుట 

శశ ఇషం పోట్లాట; వివాదము 

కరాళ గొం సోట్లాడునట్టి 
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ఇళలిగాు శాం సమీక్ష 

amd, ఇగీం సొమీప్యము; వేడుక; 

కారణము; వినోదము 

ఇచ గం (ఇం రమారమి; 
సుమారు 

adr, Fo 
రము 

ఇకార, ఆగం ఉపన్యాసము; సంభాషణ 
గఖాళాగ కం రాట్నపుకదురు 

ఇ, ఇగిం చిన్నకదురు, తక్తీ 

ఇాల[ణ ఇం ఇబ్బంది; దుః ఖ ముః 

కష్టము 

గాక, రం శిషాచార ము; మర్యాద 

mn, ఆం విభాజనము; వేరుపాటు 

amdmraraT, రం పారీకత్తులు 

ఇభళం శకం అవరాధము; పొరపాటు; 

దోషము 

7౫14, రం తగాదా దా కీసా మ్ము 

యిమ్మని తొందరచేయుట; అధికార 

పూర్వకముగా అడుగుట 

కళళ! ఇగ నేద్యపు వని ముట్లు 
వితన ములు; ఎడ్లు మొ॥ నవి కొను 
టకు (పభుత్వ ము రైతులకిచ్చెడి 
బుణము 

ఇగ, ఇం దిండు? ఆధారము; ఫకిరు 

లుండు చోటు; ఆ(శయస్ట్థానము 

గజ్జల, ఇం చూచువాడు; కదురు 

సన్మానించుట; సతా గ్రా 

గాకా లం ఒక సర్పరాజు పాము; 

fr ఛేదించునట్టి 

Tad, fro fx ఉజ్జాయింప్పగ; 

SEE 

ఇళ్ళ గాగ రం ఉజ్జాయింప్పుః ఊహా 

గ₹రళళ్లాక ఇం ఉవీనామము; Penname 

గళాళగా రాం ఇం విశేషము; విశిష్ణత 

Te, To నీంహాసన ము; పెద్దకొయ్య 

పలక లేక వీట 

కళగళాళు రం షాజహాన్ నిర్మిం 
చిన నెమలి సింహాసనము . 

7, క్యా సంహానన మెక్కిన 
గం రెం సింహాసనము; కొయ్యపలక; 

కాగితపు ఠావు 

గా కగిం నలక చిన్నకొయ్య పలక 

eT, గం శరీరదార్థ్యముగల: బల 

ముగల 

గక], ఇం ఓడ్డాణముః మొలనూలు 
గగ Fo జహుమాన పతకము 

గళ, ఇం చర్మము; ఇగ? . 
గాన ర్హొం త్యాగము; కొరడా 

ఇషా ఇం గ్య వదలివేయట  _ 

TIT: ర్త అనుభవము; పరిశోధన; 

పరీక్షే 

గరా గాగ [0 

aT! 

marr, ఢం అనుభవము 

గగజన్గా ఇం సలహా నిర్ణయము" 

ఏర్పాటు 

గర, ర్ఞం ఒడ్డుః (దేశము: కొండచరిథ 

fro 1 సమీపమున 
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Te (జా తటస్థముగ నున్న; ఒడ్డున 

నున్న; సమీపమందున్న 

గర, ఇషం నది; ఇళ్ళ 
గటి ఇషం నది; అంచు; ఒడ్డు 
గొక్టఖా, కాగా ఇంటివాసము; పగులు; 
వెళ పెళధ్వని 

గకభగగా ఇం శా పగులుట; చిట్లుట 
చిరుబురుమనుట; కర శ్రా మగా 
మా టాడుట; శ్వా ణా శాలింపష 

వేయుట 

గెకెశా- గక; ఆం తళకుబెళుకు; 

డౌంవీకము 

గెకళగ ర్త వేకువజాము; తాలింపు, 

గళిఫి ఇం వేపవన 

గళ్ళ ఇ (ఇృా తళకుకుచెకకుగ అ; 
పగులునట్టి 

గళ్ళ అం వ్యాకులత; మెరుప్పః కల 
వరము 

గళ్ల ఇం గాం కలవరపడుట, 
గర్జించుట; విలవిలతన్నుకొనుట 

కళా ఇషం పెళ పెళధ్వనిః గా గా 
బక కాశీ ఘముగా 

Tem fro fr వెంటనే; 
క్షఘముగా' 

శక, ళం పెళ పెళధ్యని; ff 
వంటనే . 

111, రం చెవు; ఇగ, రష్యా 
కక ం ఇం. పెళపెళమనుచూ 

[ 

| 

afar | ఆగం మెరుపుతీగ; [కాజ 
గకగ శం చెంపదె బ్బ; కొట్లాట; 

గద్దింపు; మోసము 

శక, ఇం మెరుపుతీగ; గా, 
ఇఇ, ర్త కందిరీగ; ఇల్లా 

గళ [జా వేడిగానున్న; Ti 

Tada, రం మధ్యవర్తిగా తగవు 
తీర్చుట; ఓదార్చు 

మ గా నిద్ధముగా నున్న; వనితోలీ 
నమై యున్న 

గణా | రం సారము; మనను; న్వభా 
గరి § వము; నిజిస్థితి 

గాకా కొం వేదాంతి 

రాష రం వేదాంతము 

శల కం వర్వవేక్షణ్య ఆధ్వ 
ర్యము; జానా న్వేషణ 

చో 

ఇళ్ళ ఇంగా మరియు; అటులనే 

77, రం బుద్దుడు, క్షా 
గళ్ళిగగా ar అయినప్పటికీ 

గౌళగా క్షం సత్యము; సారము 
af, రా అయినప్పటికి [ఏర్పాటు 

ర్ం ళం (పయత్నము; ఉపాయము; 

గగ గొం గం అప్పుడు; ఇఇ 
ఇగ, ర్తం శరీరము; కాం (జా చెపు 

TT. wee, | శా నె లజీతద ఆయి వై షాగ్షాగా 

ia గా సెలతీతము చె 
Tame పెనిచేయునట్టి 
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౫7 ఇం (కం బిగునుకొనుటః; 
గర్వించుట; లాగణగుట; వి సరించు౬ 

గా [ఇ ఒంటరియైన: గం గ్యా 

ఒంటరిగా 

గీ, రాగం ఏకాంత స్తాన ము; ఒంటరి 

తనము 

గగ రక్తం చెట్టుబోదె; గాం [గం వైపుగా 
గాగ], రం పోట్లాట; క్లాజ్? 
గాగ్గ[ఇ రం (కాడుపురి; బిగువు; బి[రు; 

లాగుడు 

a, ద, bho కొంచెము; ఇగ 

Wa ఇం లంగోటి; చొక్కా; 

రవికె 

గగ ఇం నాళము; నవారు; బంధనము 

గళ్ళ కొం శరీరము; చర్మము: గా 

"అల్పము; తుచ్చము; సుకుమారమైన 
గ, ర్హొం కుమారుఢు; ఇ? 

Tr, fo కుమార్తె; ఇక? 
రం తవస్సుు వేసవికాలము; 

వేడిమి, జ్వరము 

TTA 70 fం మెరయుట; కారుట 

శ ఆం వేడిమి, విరహతావముః 

రం కొష్ట పెట్టుట; సూర్యుడు 
77. ఇం గం వేదెక్కుట; కాగుట; 

దుఃఖించుట ఇం తపస్సు 

చేయట 

ఇగ, ఇం వేడిమి, 
7, ఇం తపస్సు; తపతీనది 

సంతానము 

aq: కం తవన్వీ 
గా 
గర్గాఖా గాం వేగము, ఆవేశము; (పేమ; 

ఉత్సాహము 

Tyr To గం 
చేయుట 

గగాగ రం వేడెక్కు.ట 

గౌగొగా గొం కొల్పదిడిన; కుద్దిచేయబడిన 
(బంగార ము) 

గగాగా కం తపన్వీః ఇగ? 

శ, కం తవ్వ; గాం త పన్సుచేయునట్టి; 

వేడిగానున్న 

a, గొం వేడెక్కిన; కోపించిన; 

దుఃఖితుడు 

Tm ఇం  వ్యాఖ్యానించుటు వివ 

రించుట; కురాన్ పె వ్యాఖ్య 

గాస్గాఖళ, ఇషం వస్తువులపట్టి, వివరణ 
THT గం వివరముగా 

77 గం గం అప్పుడు; 

అందువలన 

గాఇాడ[, ర్దం బదలీచేయుట; (ళా మారిన 

ఇఇాఖిళగ ఇగిం పరివర్తన; బదిలీ 
ఇషౌగా క్షం నగారా; పెద్దడోలు 

బాధించుట; వేడి 

' వీమ్మటకి 

Tai, 
afar, 
TIT, రం మత పచారము; ఇతర 

లను తమమతములో చేర్చుట 
GEICGIR రెం బదిలీ; Transfer 

| రం తదలావాయించువాడు 
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ఇళళి, (ళా నష్టమైన; నాళ మెన 

ఇళ, ళం నష్టము? నాశము 

శశ, | ఇం ఆరోగ్యము; మనస్సు; 
Ts 
ఇగ, గం సహృదయుడు; 

రసజుడు 
లా 

గల, కం గుజ్జిపుశాల ఇఇ 
ఇగ ఇం అప్పుడే; ఆందుకే 

గాగఇగ, రం పిస్తోలు: గ్యాగ్గిళ్లా 
నగ, కం చేకటి; త మోగుణము 

ఇ, ళం ఆవేశము; కోపము; ఉత్సా 

హము, 

Tra, లాం జ్యా కోపపడుట; ఆవేళ 
_ పడుట 

mf ₹గ[ మర్యాద; గౌరవము 
TMT, Fo బహుమానపతకము 

కగగగాగాం ళం (క్ల ఎండ లేక కోపము 

ముఖము జేవురించుట 

గగ ఇం కోరిక ఇగ 
77౪, కం. చీకటి; తమోగుణ ము; 

పానము ఆకజ్ఞానము; కాగా తమసా 

- వదిః గ్రా నల్లని ' [నము 

వగ, ఆగం ఉదాహరణ; ఉపమా 

గగాణ్తాగా రం బుణ వ(త్రము; దసావేజు 
ata, రోం చెంపదెబ్బ; క్యా? 

ఇగ గం రాహువు;భ్గుం ర్మాతి; కోరిక; 
లోభము 

TTT? రం చెంపదెబ్బ; లయ 

శ, కాగ[౦ గడువు దాటిపోవుట 
గగాగ్గా కా ఆంతయు; సమా స్తమైన; 

మొత్తము 

గళా?లా రిం బొట్టు; కత్తి; చీకటి[మాను 
గౌనా రం విలాస (వియుడు; 

తమాషాచూచువాడు 

TMT. Fo వేడుక్క వింత; తమాషా 

నక, రెం తమాషాచూచువాడు 

Tare: శం రంగస్థలము 

గగన్లా ఇం సభ్యత; మర్యాద తెలివి; 

బుద్ధి 
గౌళ్ళె [గం నిశ్చితమైన; సమాప మైన 

TT, ళం ఆల; దుముకు; గంతు; 
కదలుట; ఉల్లాసము 

aff, ఆగం నదిః ఇ! 
Tf, గం కందించుచున్న; పొర్లి 

పొరలుచున్న; ఆలలతోకూడి యున్న 
TH, గం ఆలలతో కూడియున్న; 

విచ్చివూహలుగల, ఆస్థిర మైన; 

గం గాం తడినీన; చల్లని; చెమ్ముగిలిన, 

ధనముగల; ర్యా వేగము; దాటుట; 

చెటు; ఒడ్డు; గ శా (కింద 
7+], 
వ , రం అంబులపొాది గాగ 

7. ఇగ చిన్న ఆంబులపొది 

గా To 
వజాము 

nt, ఈగ హరగాయలు; కూర 

వార సత్వప్పటానీ = నేక 
నీ 9 
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శ ఇf[౦ ఉపాయము; పద్ధతి; గాబరా భాం సం విలవిలతన్ను 
పనిచేయుతీరు కొనుట 

గారా ఇం వృద్ధి; పెంపు; పెరు 

గుదల; ఉన్నతి 

కాగా? ఫ్యా గం చివాట్లు పెట్టుట; బెధ 

రించుట 

గాణ అగ్రం చూపుడు (వే లు, 
భయము; 

mer fa 
ఉ(గమైన 

TE, భం (ప్రాధాన్యత; మిక్కిలి 

గొప్పగానుండుట 

TTA Fo అనువాదము 

mu, రం. చిన్నపడవః దాటుట; స్వర్గము 

mu, రం సూర్యుడు; కిరణము; రాగి; 

ళం చిన్నవడవ 

నగ. ఇం నౌక; ఇ 
7₹గ[ఇ, ఇం వరుస; (క్రమము 

aaa ff వరుసగా; 
(కమముగా 

శక, ఈం రద్దచేయట 
గరగ రం ముక్తి ౪౭ 
గళాగగగా కొం ఉద్ధారకుడు; ముక్తి 
TI, శం ఈం. దాటుట; తాలింప్ప 

వేయుట; ఇం క ముకి జెందుట; 

ఈదుట; దాటుట 

గరా ఇం వెపు; పక్షము 
maT, గొం పక్షపాతి 
Tm, ₹f[౦ పక్షపాతము 

(కోధపూరితమైన; 

శ, గం బాగుగతడినిన 

గగళ్లగా రం పుచ్చకాయ శల? 
TT, గాం గాం బాగుగతడుప్పట; 

ఇం "కాం దాగుగతడియుట 

Tair, భం సవరణ: AMendment 

గ₹ రం హారమధ్య రత్నము; 

హారము; (జ్ఞ చలించునట్టి, (పకా 

శించునట్టి 

గణా రం దయ; జాలి; మాంసము 

గగ గాం స్యాం క త్తిరించుటః సాన 
పట్టుట; 70 fro తహతహ 

లాడుట; జాలిశెందుట 

TE ఆగం వలె; పద్ధతి; రీతి 

గ₹క్టలే?, ఇం కొండసానువు; పల్లపు 

భూమి 

Tare గం సొగవైన; అందమైన 

రాకీ ఇం కొండలోయ; నక్షత్రము; 
కొండ ఏటవాలు (పదేశములు 

TT, Fo తక్కెడ; (త్రాసు 

7 గం బాగుగతడినిన 
గౌరాగ్యా కం నెలయేరుః గంతు 

గరా ఇం పద్ధతి; కోత; రీతి 

గౌంష-ళరకా ఇం కోత క తిధింపు; 
తగ్గింపు 

TUT, ఇం గం 
రించుట 

గల 0 గా డ్రంద; శక 

కోయుట; క 
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షా 1. పడవ; గ్యోజ్యా 
afar, భం మెరుపుతీగ; ల 

ఇళ ఇం నావ; చెమ్మః కొండలోయ; 

నెమ్ము గల పల్లపునేల; కర్ణాభరణము 

ఇళ రం పద్దతి; ఉపాయము; 

వ్యవహారము 

గగ రెం బెట్టు: (క్ర 
ఇఇ, ఇ యౌవనముగల: లేతది; 

(కొత్తది 

గాకా కి ళం యొావనము 

కళగా, who మెతృటిఎముక 

గాభరాగా, భం యౌవనము; ళఇాళళ్య 

rf ఇం యువతి; ఇఇ! 

శాక అం ) యౌవనము; 

కళ్, Fo ణి 
ఇల ఇషం కొండలోయ; కొండ ।క్రింది 

భూమి 

గరగ? ఇం గం కోపముగచూచుట;, 
కన్నులురుముట 

శ. గొం వచ్చపచ్చగానున్న 

గగేలు కం తిరుగలియందలి |క్రిందిరాయి 
adm, రాం చెవికమ్మ; కర్ణాభరణము 

ఇక, ర్భం యుక్ని; కారణము; ఊహ 
కోరిక; తర్కుశాస్త్రము 

శ భం యుక్తి; 

ఇం సం వాదించుట 

ఇగి-షగాస్ రం వాదివివాదము 

శశ, ర్త అంబులపొది; CREE 

గహన 

ఇ, గం "తర్కింపబడిన; ఊహింప 

బడిన 

గ్, గొంక్షం తర్యి౦చువాడు; 
మీమాంసకుడు 

ఇ? కొం తరి్యిాంవదగిన;ు వాదింప 

దగిన 

గే రం పద్ధతి; ర్రీత్రి 

గక, కం బెదరింపు) కోపము; గద్దింపు 

ఇకో శఇాంగాం బెదరించుట 

గద్దించుట; కం fo కో పముపట్టి 

లేక పోవుట 

ఇళీగి ఇం చూపుడువేలు 

గన్యోగాం కం అనువాదము 

ఇథే రుం తని; పితృదేవతలకు నీళ్ల 

విడుచుట 

fu. fo తృ ప్తిపరువబడిన; తనివి 

తీరిన 

ఇయ, గం రం శువ్తివరుచువాడు 
తర్పణవిడుచువాడు 

గళ కం అడుగుభాగము; లోతు; పే 

భాగము; క త్రిసిడి; అరచేయి; సమ 

(పదేశము 

శల భీం మడ్డి; 

ఇళ? ఇం సం తాలింపువే మప 

ఇలా, ఇం కష్టము, (ఇం నాశమైన 

గాణ ఇం గొం విలవిలతన్నుకొనుట 

7, ఇం వినాశము; హాని 

ఇళ, శాగ్గం పిలుపు; ఆవశ్యకత; గ్రోరిక 

| వెదకుట జీతము | 
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Tet, గం కోరువాడు; కోరిక. కళాలిశం గ్యా చరిత్రాత్మక మైన TPIT 
రేల ఇం గుజ్జిపుశాల; గల 

THIN, రం కోద్దనవస్తు తాఖీదు 

Id ef నిలువు; కాభీదు; వెధకుట 
TIT. ర్త అరికాలు 

గత ఆగ క క్తి; ఇళ్లా 
. గారాల? రాగం కొండలోయ 

557 రం అడుగుభాగము 

గీ, రాగా చిన్న చెరువు, ఇలా! 

771 రం విడాకులు; గలా 
TT శాం వెదకుట; ఇల్లా 

గగ రాగా సోదా; పరిశీలన అన్వే 
షణ 

గాగ అగ్గి అడుగుభాగము; అరచేయి; 
ఆరికాలు; మడ్డి 

గత గొ గాం (కింది; ఇ 
గగ, అగ్గి చిన్న చెరువు, ఇవ 

. గలి? ర్ఞాం ఇంటి ఆంతస్తు, కాలిచెప్పు 

అడుగుభాగముః; అడుగుమడ త; 

సామీవ్యము 

గాత[ణ, గం మగ్నమైయన్న 
17, గౌళేం నీయొక్క; gre 

గ ఈగ, ఆశ; నమ్మకము 

గానక |) ఆగ అన్నుగహించుట; 
Tmt, కనికరించుట; (పె క్యేకాభి'. 

మానము | 
747 రాం రొట్టలుకాల్చువెనము 

MTT, శాగ్గి సత్కారము; విందు 

రళగళ్లై అగ్గిం చరితః fr 

Tar, Fo ఉదాహరణ, ఉపమానము 
ard, ఇం గౌరవమా; గొవ్పతనము; 

గౌరవించుట 

mdr To fo కూర్చొనుట 
Tr, ఇం గాం వచ్చుట; వేం 

చేయట 

ITB, ఇం గ్య వెళ్ళిపోవుట 
TT, రాగం వ్యాఖ్య; టీక 

గగాగి ఇం చిన్నవశ్లెము 

aa, ఇం ఓదార్పు; Tae, 
గ, ఇ నంక్షి వ్రముచేయుట 

న, ఈం దుఃఖము; కష్టము, బాధ 
రళ్యాశార్తం భ డీ; ధ్యానము, "ఆత్మ 

సమర్పణ; త్యాగము 

a, he (లిం జపమాల; శగ్షాళ 
Tai లం తోటలు వటకా 

గగ, రం గిన్నెవంటిపా[త' 

గాత ఇం స్వీకార ము; వందనము; 
సలాము 

గత, ఇం ఓదార్పు; ఊరట 
CEEIKY రాగం పటము బొమ్మ 

TE, ఆగం జసమాల; గా 
"1 T, ళం వటములు బొమ్మలు; 

TTX ఇ ఇడ్జాం 
గాణ కొం నిర్ణ క్ష్యము; సోమరితనము 

గలి [గం గం అక్కడ; ఇగ 
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గక, ఛం పొర; మడత; ఆడుగు 

భాగము 

సేన ర్ం దర్యాప్పుః విచారణ; 

శా, ) పరిశోధన 
శా ఆగం అనమానము 

శల], కం భూగర్భ గృహము 

శ ఆగం సభ్యత; fe 
ఇళళి. ళం చీర్మకింది లంగా 

TEA, ళం లుంగీ; గుడ్డ అంచు 

ఇక్రాలిశ, గం ఉకేజనము రెచ్చ 
గొట్లుట 

శు ఆగం వ్యాసము; (వ్రాయు 

పద్దతి; లిఖిత (ప్రమాణము, యోగ్యతా 
థి 

ప్మతము 

add, జ్ఞా (వాయబడిన 

జగ, గాం నాశ మైన; ధ్వంస 
మెన 

గా ఛం *స్తు వసూలు; 

తహసీలుదారు ఆధిపత్య పాంతము; 

శిస్తువసూలు చేయుట 

tT, ఇం శహసీలుదారు 
పదవి లేక పని 

ఇక, EA స్మా అకడ; qm 

da, ₹ం [10 మడత పెట్టుట, 
fm,  చుట్టుట 
SHE కం {a ఆచ్చట నే Cri) 

కళగా (ఇ వీదవాడు; ఇచి 

ర. రం మనస్ఫూ ర్తి; హృదయము; 

మనస్సు 

fe ₹ం [౦౫౦ హృదయ 
పూర్వకముగా 

Mr. ఈం గం తారుమారుగా 
ఇగిగ ఇం గుజ్జపుబండి 
t= ర్తెం ఉద్దత మైన నృత్యము; (వేళ 

యకా లప్ప శివునిన్భత్యము; 

aia, రం పంక్రీ; వరుస 

శభ, రం తంత్రము. నెరిగినవాడు; 
మోసగాడు; విషవెద్యుడుః (ఇం 

తంత్ర సంబంధ మైన 

గ, రం రాగి 
కాగా రం వక్క; తమలపాకు 

గగ, ఇం కొరకు; వరకు; దగ్గర 

క, శం పెదతం(డి ._ భార్య 

చిన్నబాణలి; వేడిమి; జ్వరము 

ఇక, ఇం సమర్థించుట రూఢి 

పరచుట 

గ, కర్తం వేడిమి; సెగ; ఆవేశము; 

[క్రోధము 

కనా, కం త౦(డిగారి ఆన్న (పెదనాన్న 

కాగ! 

ఇ₹కగ్గా కం ప్లేగు జాడ్యము 

కనగా కం నెమలి; ఒకవాద్యము 

ఇకా శాగిం సొంచియుండుట; చూచుట 

గణా కొం గోడయందలి గూడు; ఖ్యాళ? 

ఇ భం రహన్యముగా తొంగి 

చూచుట 

గిగా ఛం శకః బలము [మైన 

amaze గం బలముగల, శక్తివంత 



(ఇగ! 
Ce 

429 చలో. arf 
7% గాం (కాం చూచుట; తేరిపార 

చూచుట; తెలినికొనుట 

గాథా ఇం అందువలన; కనుక 

రాణ. ఇం హెచ్చరిక కోర్పుటత్త 
రువు; ఆజ్ఞ 

TT, రక్తం దారము; నూలు; ఇగ దూర 

దూరముగ కుట్టిన మోటుకుట్టు 
ITT. ఇం గం దూరదూరముగా 

'మోటుకుట్టుకుట్టుట 

గగగ్గౌ రం దారము; నూలు [మహల్ 
17, కం కిరీటము; విట్టతల జుట్టు; తాజ్ 
at, ఇం (కొత్త తదనము, సంతో 

షము; వచ్చదనము; ఆరోగ్యము 

TT, fr కొ తదగు; వచ్చపచ్చగా 

నున్నః వాడని; నలగని; ఆరోగ్యము 
గల 

TT, ఇషం చనిపోయినవారి బంధువు 
లనూరడించుట 

arfuar, ర్తం చనిపోయినవారి బంధువుల 

నూరడించుట; అనేక రంగు కౌగితము 
అంటించి వెదురు బద్దలతో గోరీవలె 
క'పైడి మండవము 

నగా, రాం ఆశ్చర్యము 

SLE రం చెవికమ్మ 
ree, రంనిష్పక్షపాతమ; సామీష్యము 

ఇకా రం కొట్టుట; దెబ్బ, ధ్వని 

as, రాం తాటిచెట్టు 

గణి క్తం కొట్టుట, దెబ్బ; గద్దింపు; 

దండన; బెదరింప్ప 

TAT, ₹[0 దండన; కొట్టుట; దెబ్బ; 
గద్దింపు; గాం కాం దుర్భాషలాడుట; 

తెలినికొ నుట; దండించుట; కొట్టుట; 

బెదరించుట, "బాధెంచుట 

fez, గాం దండ్శింవబడిన: కొట్టబడిన 

శ, ₹f[0 తాటికల్లు 
గగ రం పూజ్యుడు; ప్రియవ్య క్రి, 

తం(డీ; ఒక సంబోధన; (జ్యా వేడిగా 

నున్నః పూజింనదగిన; (సళస్త మైన 

గగగు గషొం వేడిగానున్న గాల 
గగోల్సా, ఇం ఆటవిడుపు; నెలవు 

are, కం ఏకాకారమగుట, ఐక్యము 

న, భం సంఖ్య; $e - 7 = 
ఎక్కువ సంఖ్యలో 

గ్యళా (ఇ అటువంటి; క్లిళ్షా 
గగ? భం రాగాలాపన; బిగింపు వ్యావీ 

గఇగ్గాగాగ ఇం గం సాగలాగుట; విగిం 

చుట; వ్యాపింపజేయుట, కొట్టుటకై 

చేయి లేక ఆయధముపె కెత్తుట 

arrqzr, ర్త తంబుర 

గొగాషగ్యా కొం వడుగు పేకలు 
777, రక్తం పడుగునూలు: దెప్పి పొడువు; 

ఇం గూ మూయుట, వేడి చేయట 

arian, రం పడుగు * "పీకలు 

arm ర్తం నిరంకుశుడు సర్వాధికారి 

గాగ ళం బొందు; వడుగునూలు 

గౌగా ర్హం ద్వారము; వేడిమి; మనోవ్యథ 

శ, ఇం పీ హరొగము; లివరు 

| వాన 
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౫147, రం సూర్యుడు; నూర్యకాంతమణి; 
మన్మధుని బాణము; (గీష్మ బుతువు 

MI గాం గ్లూ వేడిచేయుట; నష్టవర 

చుట; ఇం జ్ఞా నెగకాచుకొనుట 

న. రం ఉష్టో గత రాం 
థర్మామీటరు; ఉషమాని 

=) 

గా రం తనస్వీ 
TIT, Fo కోళ్ళగూడు 

ఇగ, గాం కాల్పబడిన; దాధింపదిడిన, 
తపింపజేయబడిన 

గగ ర్తెం గౌతమబుద్దుడు; ఇం తప 

నది; యమునానది; (కా తపింప జేయు 
నటి; బాధించునటి; మిక్కిలి వేడిగల 

టి లి 

arm, ర్తం నెమలి మెడ వన్నె పట్టు 

వస్త్రము 

గిగా భీం ధైర్యము; వేడిమి; కాంతి; 
సామర్యము 

3 

araumT, రం డబల్ రొప్తులుకాల్పు 

పొయ్యి [smart 
args, [గాం fz నిరంతరము; 

ఇగ, ళం తాయెత్తు, రత్నరేకు 

గ గూ ఆజ్ఞ్షానువ ర్తి? ఆశయించిన 
కళగా గా ఆజ్ఞను శిరసావహించు 

వాడు; ర నేవకుడు 

arty, ఈం చాకిరి; నేన 
గగ, రం దుఃఖము; చీకటి; (కోధము; 

దోషము; జ్ఞా కలతజెందిన; భయం 
కరమైన 

| 
నాన్న. 

గిగా, రం దింగారము; కమలము; 

రాగి న్ 

గణ కొం. చికోటి; అజ్ఞానము గుడ్డ 
గూబ; (క్రోధము; దుష్టుడు; పాము; 

(క తమోగుణముగల 

గాగ ఆగం చీకటి రాతి; మహోక్రాళ్సి 
(కా తమోగుణముగల 

గళ ఇం అమలుపరచుట; చేవాలు 

పెట్టుట; వేలిమ్ముదవేయుట; ఆజ్ఞా 

పాలనము 

గెశ రాం రాగి; (శ్వా షరని; రాగితో 

తయారైన 

arm. go రాగి రేకు 

₹17, రం వేడిమి; నెగ; ఎండ 

TAT: Fo పెత్తం్యడి (తండి అన్న) 

గగ రాం ఉక్కుతీగ; దారము; 

నక్షత్రము; తంతి; ఉచ్చస్వరము 

తాళవాద్యము; గ్రా నిర్మలమైన 

₹1₹ రం ఉద్గరించువాడు; నక్ష తము; 

కంటిపాప 

ళా రక్తం లోహాదులనుండి సన్నని 

తీగెలులాగువాడు 

rm ఇం లోహాదులనుండి సన్నని 

తీగెలులాగువని 

arr, ఇం 
నల్ల (గుడ్డు 

గాం రం బెలిగాపు ఆఫీసు, 
ara, రెం తరింపజేయుట; తెప్ప; 

కాపాడుట; ఉద్దారకుడు 

నక్షతముు కంటి 
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ఇఇ, కం న్యూనాధిక్యమ్యు తరతమ. 
భావము 

గాగ శం గం దాటించుట; ఉద్దరించుట 

7[₹4[7 రం కర్పూరతెలము; Tr 
pentine 

శ అగ తంతి తీగ 
IT fo కంటిపాప; 

అదృష్టము 

ఇగ: ఖా రం పడవనడుపువాడు, 

కూలి 

నీనీమానటి 

గలి అగిం తాటికల్లు; చపట్టు; తాళపు 

చెవి 

ఇచ గాం ఎల్లని, చీకటిగా నున్న 

ఇళళి ఇం అంధకారము; నలుపు 

శ, ఇం తిఠి తేది 

శక ధం (శంస; వర్ణన, పరిభాష 

₹[ఇ౮ల, రం యౌవనము; ళ్యాజ్యళ్ళ 
aI, రం చెరువు; తాటిచెట్టు; ఆరచేయి, 

లయ 

T1571, Fo తాళము; తాళపు బు[ర 

గా కం చెరువు; కళ్లారా 

ఇగ ఇం తాళపుచెవి; జాబితా 

art, ఇం చిన్నచెరువు; తాటిచెట్టు; 

తాటికల్లు; తాళప్పచెవి; చప్పట్లు 

కాళిగా ఇం విద్య; గా 
క్యా కం అంగిలి; నోటిపై భాగము 

నక్ష్యతము; 

పడవ 

వ, రుం అంగిలి? మెదడు, బుద్ది 

గగళ్ళాళు కొం సంబంధము; శ్ఞాగ[ 

గగ కొం వేడిమి; అహంకారము; రోషా 

వేళము; ఠావు (కాగితము) 

గగ? గం f%ం దాధించుట; కాల్చుట 
గగ, Fo తగిన అదను; సమయము; 

షరతు 

TIT, కొం నష్టపరిహారము; జరిమానా 

aria Fo తాయెత్తు; రక్షరేకు 

గగ, క్తం చీట్ల పేక; పేకాట; జిరీవస్ర్రను 

rar [కం తప్పెట; ఢంకా 

7. ₹f[౦ గుణము; (ప్రభావము 
7, ఇజం వాని; ఆమె, దానియొక్క. 

గణ, ఇషం వానిని; వానికి; దానినిః దానికి 

far fo ఈ far 
గగ రెం యు కీ; నేర్పరితన ము 

గ గ చేదుగానున్న; తీక్ష మైన 

గీ ఇం తీష్టత; చురుకుదనము; 
పదును 

గాగ, గొం మూడింతలు 

fr ఆగం వ్యాపారము; ఇ్యాగ్యాణా 
(శా భం ఇనుప పెపై 

fr [50 చెల్లొచెదరైన; శారు 
మారైన 

గలం ఇం సీతాకోక చిలుక 

(ఇగ్గా, భం తేది; తిథి, 15 సంఖ్య 

fafa» Go పంచాంగము; క్యాలెండరు. 

fష7 రం గడ్డిపోచ; ఇం వారిని; 

వారికి 
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fT, ఇం గం విసుగుటః కోప 
పడుట 

సఖా రం గరద్దిలోచుంళ్ళాలి ₹ ఇఖా 
శ్రా, గాం గ్గం కషమించమని (ప్రాధే 
యపడుట 

హక క్సం మూ డువాకిళ్ళు గలగది; 

మూడుసార్లు వడపోసిన సారాయి; 

గ మూడవసారి 

జాగా? గూ 
(భవనము) 

గగాం go చీకటి; ఒక కంటిజబ్బు 

గాభ, ఇం మూడునదులు లేక 

దారులు కలియుచోటు 

fa, ఆం శ్రీః భార్య 

మూడుంతస్తులుగ అ 

గా ళం శ్రీః భార్య;మూడుచుక్కుల 

పేక మక్క. 

Meer ఇం fro పగుల్పుట; చిట్లుట; 

కర్కశ ముగా మాట్లాడుపే' [గల 

fete fz వంకలై నః మెల్లకన్ను 

గక ఇం వరత; వంగుట 

fT? ఇం సం వంకరగుట 

fr, ర్త వక్రత; వంగుట 

గణి, f%0 గం వంకరగా 
గ గం కొంచెము నంకరైన; 

కొంచెము మెల ల కన్నుగల . 

గి, fx ణా వంకరగా 

షా ఖం గ్య తరించుట, దాటుట; 

_ శేలుట; ఈదుట 

F717, రం పుట్టుమచ్చ; 

గాగ గం ఏబదిమూడు; ర్తం 58 

సంఖ్య 

fas, ర్తం తారుపూసినకాన్వానుగుడ్డ 

జరా ఇం fo మిరుమిట్లు 
గొల్పుట 

గః గ్య తొంబదిమూడు ర 98 
సంఖ్య 

faa, (జ్ఞా ఎనుబదిమూడు; రెం 88 

సంఖ్య 

fran, Ho తు-ఇగాం కం 
ఆడవారి వగలాడితనము 

fr, రం అంతర్జానము (చాటు 
రాగా ర్తెం దాగుట; అదృశ్యము, 

గన 0 అదృశ్య మైన; లోపించిన; 
దాగిన 

గిగా [0 కప్పబడిన; లోపించిన; 

అదృశ్యమైన 

fr, fఇం వంకరగు; గ్రా? 
నువ్వులు, కొంటే 3 

పాపలోని నల్ల మచ్చ 

గణా రం రాజ్యాభి షేకము; (శేష్టవ్య |; 
బొట్లు; త్రీల?రోభూషణము 

[జ్ఞ ర్తం నువ్వులపిండి 

freer, ఇం మూడు పేటలుగల 
ళ్ ' | 

(ళ్లు ఛం మూడు "పేటల హారము 

జాగా ఇం గూ కన్నులుమిర 
మిట్లు గొలుప్పట 

నానా ఛం మిరుమిట్లు; 
af. వ్యాకు లత 



[గొగఇాగ రం నువ్వు లలడ్డు గ్, 
free, రాం గారడి; కనుకుట్టు గ్ా గళం నీయొక్క 

fre ర్భం మాయాజాలము; 

free. గ్య అద్భుత మైన; ఇంద్రజాల 

సంబంధ మెన 

జ, కొం నూనెగింజలు 
గఇళగాణా ఇం నువ్వుల సీళ్ళ 

విడుచుట ఒక (శ్రాద్ధ క్రియ; _ కణ 
ఇం గాం వదలివేయుట 

గొళ్గా కొం దింగారము; నప్తంసకత్వ 
మును రూపుమాపునూనె 

fae, రాం విడాకులు; "IE 

గాగాగూ గం గారడి; కనుకట్టు 

fafa, రం మాయాజాలము; 

faferer xr ఇక్టం 

fatwa, గూ అద్భుత మైన; ఇంద్రజాల 
సంబంధ మైన 

fret, ఇం నువ్వు లవడ్తియము 
fazer. రెం జరీ మొ॥ అల్లి కపని 

fr, ఇం నువ్వులు ప్లీహము; 
Spleen లా 

fr, కం మూడవభాగమునకధికారి; 
మూడవ వ్యరి; మధ్యవ ర్రి 

fT, ఇం గాం దన్సికగానుండుట 

(గాం గం డెదిమూడు; ర్హ్రా 78 సంఖ్య 
fret ణా మూడుమడతలు లేక 

పొరలుగల 

fr భం మూడవవంతు; పొలము 
వంట 

(౧౧ 
౪ 

గు ఇష్ట వానిని? వానికి; దానిని; దానికి 

గై (శా మూడునూ; ౫ 

FT ) గా వదునుగల; కఠోరమైన; 
గూ 1 తీవమైన; చురుకుగల 

భజ (ఇం తీక్షమైన; భామైన 
fran, ర్తం తీక్లత ; ఘాటు 

గే[ఇ, భం తదియ 

గగ? గౌొం మూడివ 
శ గం చేదుగా నున్న; కారముగా 

నున్న; తడినీన 

hat, రం తి త్తిరిపిట్ట; కౌజుపక్షీ 

రగా fro కిం భగ 

గిగా fఇా మూడు; రం 8 సంఖ్య 

కరాళ ర్తం నేవ: ఉపచారము 

fare, గం రొగికి నే వచేయువాడు 

న! ఛం తీ; కా 

Ha, రం విలుకాడు; ల్లశ్యాళ₹ 

fr, శగ్గిం విలువిధ్య 

గే రం బాణము; ఒడ్డు; తగరము 
గే, రం బాణముచేయువాడు 

గల, కం పుణ్యక్షేత్రము; శల 
కాళ గం ఫొరుగుననున్న; ఒడ్డు 

ననున్న 

రబా, రం జెనుల ఆరాధ్య దేవత 

గగ కొం పుణ్యక్షేత్ర ము 
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రభ కం ప్రయాగ [తీగ 
రేల], అగిం అగ్గిపుల్ల: పుడక; లోహపు 

గక f70 ముప్పది; రెం 

శ f మూడవ 

గం గ్గ అవినె చెట్టు; ఆవిసెగింజిలు 

గ సా (ప్రచండమైన; ఎత్తైన; 

(ప్రధానమైన 

గోక, ర్పం ముఖము; క త్రిమొన; మై; 
ఏనుగు తొండము, పత్షుల ముక్కు 

గగ రం నాభి; బొజ్జ; fo ఉఊ్యగమైన; 

తీవ్రమైన; చుర్గుశై న 
గ, ass బొజ్జగలవాడు; 

ఇ J ఇషా? 
ర శాం అంత్యాను (పాస 

శా ఆగం సాధారణ పద్యరచన; 
అంత్యాను (పాసనకలుప్పుట; నీరస 

కవిత్వము 

qr, రాం" గుండీ పెట్టు రంధము 

Tl, కం అంత్యాను పాన; పర్య 
పాదమందలి అంత్యాక్షరములమై త్రి 

నాగా, Fo సాధారణ పద్యరచయిత 

వశ, ఇం పొట్టు; కో డి(గుడ్డుపెపొర 

భో త 
§ 0 ౧౦ఖ్యి 

రాళ, గం నీచమైన; అల్బమైన 
పనికిమాలిన; 

ర్రళగు ఇషం. విరచుటవ విరిసించుట; 
విరిచినందుకు కూలి; చిల్లర మార్చుట 

వక. ఇం [గం విరివించుట; చిల్లర 

మార్చుట; సంబంధము తెంచుకొ నుట; 

వేరుచేయుట 

రగశ [కొం అస్పష్టము 
(మాటలు) 

గానున్న 

TT, స 70 [ళం ముద్దుగా మాట్లా 
హి డుట; అన్చష్టముగా మాట్లా 

డుట 
గాగశ: fz బలములేని; సూక్ష్మ మైన, 

కోమలమైన; స్వల్బమైన 

శ, ఇం చిరాకుగల; కోపన్వ 
భావముగల 

కాగాక ఇగిం చి్యరబు[ ద 
మనుట; కోవ స్వభావము 

ర్రగే! ఇ ర్తం అంబుల పొది; efx | 

క్ర, కాగ చిన్న ఫిరంగి; తుపాక్రి 

gra, Jo ఫరంగి లేక తుపాకి 

కాల్చువాడు 

న్షగాకే!, గా పాములవాని బూర; 

సొరకాయ బుుర కమండలము 
గెగ్గ, రం భయంకర యుద్ధము; సంక 

అధ్వని; కలవరవడిన్య భయంకర 

మెన; ఉ(దేకముకల . 
tr, ద్ద గుల్ల ము; మనస్సు; 7 సంఖ్య 

Tm, కొం గుక్జిమ; qe 
గటా సం గం తక్షణమే? వెంటనే 
గగ, ళం నీరకాయ్య గాగళ్లీ 

రాశా, , ఇం పరకొత్రీ; తరకవాని 
భార్య 

వక ఫ్యా 
నిర్లక్ష్యముగా 

7, కొం గుష్జమ; హృదయము 

'పెడసరముగా; 
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గరా 0 f తక్షణమే; వెంటనే 

శశ, శాగ్గిం ఒక విధమైనబాకా 
గర్ అభం. పరుపు; బొంత; చిన్న 

మెత 

గణే, రం టర్కీ దేశస్థుడు 

Ther, Vo కురకవాని భార్య; 

గాభ! ఇళ, [0 గ్య పెడనరముగా; 
_ నిర్హత్ష్యముగా 

రర రం కిరీటపుతురాయి; కొరడా; పిట్టల 

నెత్తిజుట్టు జుల్పాలు; టోపీకుచ్చు. 
జానీ ళ్ |. 

రృళాగ్శా ఈం పోలిక; సామ్యము; జ్ఞా 

fx హయబడుట, సాటిగానుండుట; 

సన్నదమగుట 
ఛి 

1 ఆగం (తాసు; తులారాశి; పోలిక 

ర్య ళాగళా ర్తం తునికో ల 

MTT రం తులారాశి వడ్డ వ్యావారి 

చత, రం (కాను; గాకా 
శశ గం సమానమగు; పోలికగల 

గ్భెగ ర్తొం పొట్టు; ఊక; కోడి_గుడ్డువె 

పొర 

TIT, Fo మంచు; తుంపర, గా చల్లని 
గారా ణా తృ ప్రిజెందిన; సంతోషపడిన 

క్యా చాగ్గి తృప్తి; సంతోషము 

ర్చె[్ఞ రెం నుంచు; వెన్నెల 

1, చం|దుడు* ౫ 
Ter, రెం స్ 3 TAT 

Tf, కొం హీమాలయము 

| రం కందిళి బెట్టు లేక కాయ; 
క మ్య తీవిగానుండును. ;) 

Mulberry [ఆన్న భేది 

ర్న! రాం గంధకాద ద్రావకము; 
గర, ₹f[ం పాటపాడెడి ఒక పిబ్ద; 

వొద్య విశేషము 

రగ రం రాశి; పొలిమేర; దిబ్బ; కుప్ప 
TH రాం అందబులపొది; qf 

రగృగ[గా రం తుఫాను 
రకా గొ (పచండమైనః తుఫానుకు 
" సంబంధించిన; జిగడ గొండి; సీలా 

పనిందలు మోపునట్టి 

గషాళ్ళం ఛం పాములవాని బూ6; కమం 
డలము; సొరకాయ | 

TAT, ఇం {170 దూదేకుట; వలుచుట; 

తిట్టుట, కొట్టుట; వినిగించుట; తప్పులె 

న్నుట [చేయట 
ర్నగాళి కం గోరంతలు కొండంతలుగా 
గ్లో, కం ఓక బాకా; మృదంగము 
ర్యా ర్తం - ఆకాశము, దూది, ఎర్రని 

వస్రిమ్మ ముదురు ఎరుపు రంగు ణా 
పోలికగల, సద్భుశమైన 

గా" ళం చిన్నయీక, దూది 
గల్, (ర్యా కలము; బొమ్మలు 

వేనెడికుంచె; బరమ? 
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శమ్యు వేడి; చురుకుదనము; అగ్ని; ! గగ ఆగం మౌనము; జా మౌన 

ముగానున్న 

ర రం పొట్ట; ఊక; (శేవ్యమైన ఉన్ని 
 గెడిపో 

TT. రం గడ్డీ; గెడ్డిప్ చ 

రెగేగగా శాం భాద్రపద శుద్ధ తదియ; 

తృతీయా విభ క్తి; తదియ: (కా ఈం 
మూడవది 

గగ రం గడ్డిపోచ; qr 

Tra గాం తృ ప్రిజెందిన; సంత 

Tm నించిన 

ఇ ఇం తృ ప్తి; సంతోషము 

గె ఆగం దప్పిక అభిలాష; లోభము 
గాగ, f్యా మిక్కిలి దప్పిక గొన్న 

శ, గం దప్పిక గొన్న; అభిలాషగల 

Tr, భం దప్పిక, పేరాస; భోగేచ్చ; 

తీవమెన కోరిక ' 

గత, ణా నలుబదిమూడు, ర్త (3 

సంఖ్య 

గౌగేగ్గా గం ముప్పదిమూడు; రాం $9 

సంఖ్య గ్లెగ్లాగ్లా 
గొక్టంగా రాం చిరుత పులి 
గః షం వారు; అవి; శం నుండీ; 

వలన; కంటె 

TT. ఇ₹ం పెద్ద అడ్డము | 

రస్ రోం పెద్ద ఖడ్గము; ఒకక్తుస్త పట్టు, 
శం ఒకదేవత 

ర్లెళ్లొ రం పరాక్రమము; ఉత్సాహము; 

. కాంతి; పదును (ప్రభావము; (ప్రకా 

| 

బంగారు 

చురుకుగల; తెలివిగల, వేగముగల; 

(ప్రచండ మైన; చంచలమైన 

arr, 
rq, 
dram, 

afi, fo కోపిష్టి, ఇల 

౫m fం త్వరగ పోవునట్టి 

I, (క్యా తేజిస్సుకల; కాంతిగల; + 

షష, | పరాక్రమవంతుడు 

afer, భ[ం (ప్రకాశము; గాం్రీ 
ర్యము, కాంతి; కళ; గొప్ప 

గుణము 

rel, fm పరా(క్రమ వంతుడు, తేడ 

స్నుకల; శక్తిశాలి; _సభావళాలి 

గాఇా ర్త్ం ఘాటైన ఒక _దావకము 

ifr, (ణా (పేరేపింపబకడిన; పిదున్స 

పెట్టబడిన 

షా, ఇం అధికధర; గిరాకి, వేగము, 

తొందర; తీ(వత 

ఇఇ. గ్య (పకాళించెడి; కాంతిగల, 
తేజోవంతుడు 

సగ [గం అంత; ఇగ్షాగా 
షల గొం నలుబది మూడు; ర 

48 సంఖ్య 

fe, గం అంత; ఫు 
రక, [0 పదమూడు; ర్హ్వ 18 సంఖ్య 

| 

(క కరివేపాకు; ౮1:12 
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షాక ఆగం చనిపోయిన 18 వ రోజు 

జరుపు శాద్ధ కర్మ 
షా, రం నూనె 

గౌరి్షాగా రం నూనెగింజలు 

dr, గాం నూనెగల; నూనెసంబంధ 

మైన; నూనెతోతయారైన 

ఇగ్యాా రం ఒక విషము; కాంతిగల 

నల్లరంగు, నల్ల గుల్లము; శాం ఓక 

చేప; జ్ఞా నూనెవలె; నల్లని 

షాల్, రం నూనెతీయువాడు 

గెషొర కం కనుబొమ; కో పదృష్టి 

షఇ[ఇ, రం చింత; విచారము 

Aa. 0 స్యాం చింతించుట; విచార 
మగ్నుడగుట 

ష్య, గొం మూడుమడతలు లేక పేటలు 
గల; మూడవసారి చేయబడిన 

షార్జా శా ళ్ళి మూడుపేటలు లేక 
మడతలు పెట్టుట; మూడవసారి 

చేయుట; మూడవసారిచగువుట 

స్టక[. కొం గర్వమ్యు కోవము 
సక్షై ఇద వానిని; వానికి; దానిని; దానికి; 

అదే 

dan, జ్ఞా నలుబదిమూడు; రెం 48 

సంఖ్య 

గౌ రం నిర్ణయమ్యు తీర్పు; పూర్తి; (కా 
నిర్ణయింపబడిన; పూర్తియైన; గ్య్పాగ్ల్యా 
ఆంత 

తేగా ఇం క్యా వేడిచేయుట: బాధించు 
రగ జ్యా నియమింపబడిన; fre 

రౌగాగ ఇం నియామకము; స్యా 
కళగం గ నిద్దముగనున్న, సన్నద్ద 

మైన, తయారై న 

కోశ కా సకం ఈదుట; తేలియాడుట 

కళలే ఇం ఈక 
దేశశ గొ ఈతగాడు 
రేగా ర్తొం నూనె షా 
కళ్ళా జ్యా ఆవిధముగ; 

(జ్యా ణా అదేవిధముగా 

కేషా 1% జ్ఞా అటులనే 

రక కాగ బొజ్జ 
₹fఇశ, [గం బొజ్జగల 

ఇ ఆగం బొ డు; fia 

గ ఇవ్యూ అప్పుడు; ఆయితే; గళ 

నీకు;. నీయొక ఫా 

గక, రం నీరు కాళి 
గౌళగ? గాం [ఇం సంతోష పెట్టుట 

Eg రెం 'తెంచుట:; విరుచుట. ; (తుంచుట; 

నీటి [వవాహము [ తెంచుట 

గక గాం గ్య విరుచుటః (తుంచుట; 

గక, రం రూపాయిల సంచి; ఒకఆభూ 
షణము; నదీతీరముూ+ తోడా; నాగటి 

కర్రు; నష్టము; లోటు 

గాగ రాగం కిం కళళ 
గిగా రం రాళ; సమూహము 

గాక చిలుక వంటి రంగుగల 

రాగా రాం వానకోయిల; చాతక పక్షీ 

గాం గాం అస్పష్టముగా మాట్లాడు 

గొగాళా? నట్టి; మదుగా మాట్లాడునట్టి 

అటువంటి, 
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గాం, [శం (జాం చిలుక పలుకులు 
గారం పలువుట, ఆస్పష్టముగ 

మాట్లాడుట | 

Tir, రం చిలుక; తుపాకి గుజ్జ్దము 

శ, (ఇం నమ్మక్యదోహి 
ఇగ! ఇగిం నమ్మక ద్రోహము 
గరు. ఇం ఫీరంగి 

Tima, రోం విరంగిళశాల 

ఇక్). ణం ఫిరంగి కాల్చువాడు 

గగగగ గం [గం కప్పుట, మూయుప; 
_దొచుట 

గగ ర్హం కౌనుకః గక? 
గక? ర్తెం గుజ్జపుదాజానంచి 

Tar భం పళ్ళాత్తా తావము; ఇకముం 

దిప్పుడూ తప్పువనిచేయనని తికరణ 

శుద్దిగా సండల్పించుట 
శా ర్త ఒక ఛందము; చిల్లకోల 

(ఆతము) 
వ, ఇం చేదుసారకాయ; సోరకాయ 

బు[ర;కమండలము;పొములవానిబూర 

గా క్రిం నీరుః ర్యాలి 
TZ ర్త మేఘము; నెయ్యి 

Tafa, - 
నం కా. 
రాం రం కందులు; తంచుట్య విరుచుట; 

(కుంట, సీట్ (ప్రవాహము; షే 

పీయొక్కి . 

గు ₹4 [ర సరకాడు 
భా కం తోరణము: కనగా 

| కం సముద్రము; శ సంఖ్య 

Tr గం [గం 
విడుచుట; తెంచుట 

(వంచుటః 
TI, ర్తం పిట్టల త లజుట్టు; కిరీబప్ప 

తురాయి; చాష్గ్రా నీయొక్క. 

TI, ర్ష లు తూకము; తులము 

న[ణ్న7, తూచుట; బండికికండెన ( (తారు 

చేయుట 

mer, రం తులము 

శోభ, ₹గ[౦ మెత్తని గద్దియ 

TIT, Fo శం Tiarara 
Tir: రెం దారిబ తము; కాళ్ల 

TTT, కొం రాజుల వప్తా9భరణ 
లుంచుచోటు 

రగా రం సంతోషము 

77, రం తని; సంతోష పెట్టుట; 
సంతోషము 

గాగ? గం గం సంతోష పెట్టుట తృ వి 
పరచుట; ఖా {కా తృ ప్రిజెందుట 

ia, గం తి ప్తిజెందిన; సంతసించిన 
rer, ర్త కానుక; అందమైన లేక 

(శేష్టమైనవస్తువు; జం (శేస్టమైన 
Tigra, రా అపనింద; శాల 

agra, [క్షా సీలాపనింద మోష్మవాడు 

గగాగ? ఇం 1 మాచుట; వాడుట; 

వే డెక్కుట 

గోగొగ రం మిక్కిలి. వేడిమి; 
ఎండ్ 

గగ ఇకా ఆయే; గ్ల 
గో[₹, రం రీతి? రివాజు; పద్దతి 

తీక్ష మెన 
లుకు 
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శో, రం (వవర్తన్య నడవడి ణల కం క 

AT. రం యూదుల మత (గంథము లా శాం | ం ta 

గిగా, రాగం తూకము (త్రాసు; తులారాళి 

న ఇం గాం తూచుట; ఇ 
గణక ఆగం తూచుట; తూచినందు | 

కిచ్చు కూలి 

గగనం ఆగ్గం తువాలు; తుండుగుడ్డ 

రశ. రం తూయువాడు; తులారాశి 

గో, ఛం అవమానము; Ta 

ళా, fo వదలి పెట్టబడిన, విడువ 

బడీన 

ఇ గాం ర్త విడుచువాడు; వదలి 

'పెట్టువాడు 

గ్ా ర్తం విడిచి పెట్టుట; త్యజించుట 

కౌ రం విడుపు; త్యాగము 

TT, శా 0 వదలుట; త్యాగము 

చేయుట 

TTIIT-TT, రెం రాజీనామా; ఇరా! 

nm, f ఉదారుడు; త్యాగి 
emf, రెం సన్యాసీ; విరాగి; త్యాగము 

చేయువాడు; గ విర క్రిజెందిన 

₹ఇf, 1 ణమే;ః వెపు 

రాగ రెం పరచూపు: కోపపు 

ఇష ళం ; కనుబొమల 
చిట్లి ంప్ప 

ఈ కం పండుగ; ఇ 

mT, ₹[0 పండుగ బహుమానము | 

ర, bg జ్ఞా ఆవిధముగా; తక్ష ' 

ఇళ శాగ్గం మూటి సమూహము; బుక్సా 
మయజుర్వేదములు 

ఇచ, రిం భయము; చింత; వ్యాకులత 
ఇ. ఖం టూ భయవడుట 

ఇ[గ్గాగ్గా శా భయపడిన; కలతజెందిన; 
కంపించుచున్న 

ఇ, (జా భయవడిన; కంపించుచున్న; 

ఆశ్చర్య పడిన 

ఇగ రం రక్షణ; ఆశ్రయము 

ara, [గం రక్షీంపదబిడిన, CER ty 

ATT: ల 
కాగల ర్ం రక్షకుడు, ఇథళ్ల 

కళా రం భయము; రత్నదోషము; గా 
భయంకరము; వణగుగల 

AIA గాం గం భయ పెట్టుట 
har fe భయ పెట్టబడిన 

ఇగ. ఇం రక్షించండి; qrfg 

fn, గం ముప్పది; 
సాబ్ ఆగం రెం'డుకను భ్రొమల 

మధ్య స్థానము 

ణా రెం సత్వః రజః తమోగుణ 

ములు; fo మూడురెట్లు; మూడుదా 

రములుగల 

గ్ా ర్తెం సన్యాసుల చేశిక రః మన్" 

దండము; వాగ్గండము; కర్మదండమ 

అను మూడు దండములు. 

fara, రం సన్యాని 
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fre. ర్తొం సన్నివాతము; వాత; 

పిత కఫములు 

ళం గళం గం మూడు విధముల; 

మూడు భాగములుగా 

faq ; నం గంగానది; 
(గగ? | ఇళ! 
(కాళ dt, 
రాళ, ఇం ఏనుగు కాలి సంకెల; 

ముకాఇలిపీట 

F747, కం మూడువేదములు తెలినిన 

వాడు, దాహ్మ్మణులకుగల ఒక 

చిరుదు 

గళ్ల రెం విబూది రేఖలు 

న |. త్రీ ఇగ 

aif, రాం ఆడవారి వగలాడి 

తనము 

[|౫, %ం మూడు విధముల 
కాయా, వశం లోటు; పొరపాటు సంక 

| యము 

fe. Ep తెగినది 

కశ? ఛం షా fe 

చే (కొం మూడు; ౫ 
శా. (ఇ మూడు కాలములకు 

సంబంధించినది 

ఇఇ కం లవంగపుపట్ట; తోలు; బెరడు; 

చర్మము 

ఇషం ఇం రోలు; బెరడు, చర్మము 

ఇరా శం వేగిరపాటుః గక 

ఇగ feo fa వేగముగా; 

ల 

ఇ, రం స్తంభము; ఆధారము; 

TH Sa 
ఇల, రం ఆధారము; సంభనము; 

af, fzo చలనము లేని; _స్తద్దిమ ము; 

దృఢ మైన 

శానా. ఆగం అలసట; బడలిక qr 

ఇగ ఇం (క్యా అలినిపోవుట; వినుగు 

జెందుట; మందగించుట 

ఇఇ, భం అలసట, బడలిక 

am, శాం f¥ం అలసకజెందించుట; 

పీడించుట్క పనివేళలకు మించి వని 
చేయించుట 

qari, f7 అలనీన; బడలిక 

జెందిన 

are, (ఇం ఆలసట, బడలిక 

qf, ఇం ఆలనిన; 

ఆశ్చర్యపడిన 
ఇ. రం గడ్డ; ముద్ద; ఏదై నా ఘనీభ 

వించిన భాగము 

afr, [జా ఆగిన; అలసిన, వదులైన 

లాగ, రం పశువుల చన్ను క. 

పొదుగు 

ళన శాగిం మేక మెడచన్నులు 

శనగ, ర్తెం (గ్రామ పెద్ద; జమీందార్ 

ఏజింటు 

బడలిక జెందిన; 
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qm శం fro _సేమచేమెల్ల గా 

తట్టుట; ఆరచేతితో నిమురుట 

ళా? కొం సర్ మెల్లగ 

qq శాగిం తట్టుట 

ఇంక? ఈగ చప్పట్లు; ఇళ! 
vq, ళం షం ఇ 

కాళ్ళా రం స్థాపనము ఇ 
ఇనా ఇం గం స్తావించుట; ఘనీభవిం 

పజేయుట; దిగగొట్టుట; ఇం స్యా 
స్టావింపబడుట; ఘనీభవించుట, పీరు 

కొనుట; రం తాపీ 

par, ఇం fro చెంపదెబ్బకొట్టుట; 

దిబ్బకొట్టుట 

భజ, రం చెంపదెబ్బ, ఇషా 

ఇళళి, రాగం చప్పట్లు భ్యాళ్ల 
ళర్యాక్రా గర్భం చెంపదెబ్బ, ఇల్లా 
TAT: ఖం fm ఆగిపొవుట; ఓర్చు 

వహించుట); ఆలస్యమగుట 

ఇల: 0 గక భయము చేకంపించుట 

ఇ (గాం గజగజవణకుచున్న 

AA. ఇం గం భయముచే గజగజ 
లాడుట, వణకు 

ఇల ల, 1 ఇం వణక్కు కంపము; 
qd, జాజర! 1. 

ఇ: ఇం గాం కంసిం౦చదుట; గజగజ 

వణకుట 

ఇగ, ర్తొం చోటు; స్థానము; నీరులేని 

భూమి, సింహపుగుహ 

ఇలాగా? ఇం గం ఊోగుట;ః కంపించుట 

qfeaT, ఆం పశ్లెరము; ఇ? 

ఇక: ఇం స్థానము; కూర్చుండుచోటు; 

భూమి 

ఇషాక్ కొం తావీపనివాడు; ఇఇ 

TETAT, ఇం fo ఊగుట్య కోంపించుట 

YETAT, ఇం f50 కంవించుటః భయ 

ముచేవణకుట; ఇం ణ్యం ఊప్పట, 

భయ పెట్టి గజిగజిలాడించుట 

ఇఇ, కం దొంగల స్టావరము; వెదకుట 
భభ రాం దొంగ లనాయకుడు; దొంగ 

లకు ఆచూకీ యిచ్చువాడు; గూఢచార్; 

దొంగసొత్తుకొను లేక దగ్గరవుంచు 

కొనువాడు; దొంగల కాశయ మిచ్చు 

వాడు 

ఇfఇ౭7, రం చెట్పపాదుః ఇఇ 
ఇగ, ₹ఇాం ఉన్న; కూర్చునివున్న 
ఇ, ఇం స్థిరత్వము: ఉండుట;, 

తాకట్టు; మూ లధనము 

ఇగ eo తాకట్టు; మూలధనము; 

కూడ బెట్టిన ధనము 

ఇ, కొం స్థానము; ఉండుచోటు, తాను; 

సంఖ్యః పశువులచావడి 

కాగా రం పోలీసు స్టేషన్; నివాన 
స్థానము; మజిలీ; | 

mr, రం పోలీసుస్టేషన్ (పదా 

కారి 

ఇచ భం పో లీసుస్టేషను 

_ నాధికౌరి పదనిలేక వని 

7 కొం (గామదేవత 
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qT 

లాగా ఇకిం చెంవదెబ్బ:-గొరవమ; (ప్రమా 
ణము; చిన్న దెబ్బ; గురుతు; మృదం 

గాదులై,బడు చేతి దెబ్బ 

ఇగ ర్తం స్థాపనము, మొక్కలు మొ॥ 

వవి పాతి పెట్టుట 

arma To fo స్థాఫించుటః మొక్షలు 

మొ॥ పాతిపెట్టుట; వడకలుచేయుట, 

డం స్థాపనము 

ఇగ కొం ఇషం చెందెబ్బ; ఇయ 
ఇభ, ఇం తాపీ; కుమ్మరివాని కొయ్య 

సమ్మెట 

ఇగ, ఇగ, చేతివట్టు: ఆవరోధిము: ర్య 
స్తంభము 

aaa గం fe అడ్డ గించుట; సహాయ 

పడుట; ఆపుట; నిర్వహించుట; 

నిలిపియుంచుట; బాధ్యత స్వీకరించుట; 
వట్టుకొ నుట 

ఇళ fo స్తీరమైన; శాశ్వతమైన 

ఇం 

we | కం పెద్దష శ్లైరము 
ల, 

ఇళ కం చెట్ల పాదు; rea 

ఇఇ ఇం పశెరము 

ఇ [ొం స్థావరము; కదలనిది 

ఇక ఇం లోతు; అడుగుభాగ ము; పరి 

మితి; (కా తక్కువ లోతుగల సజ. 
ఇం గ్లూం లోతు కని పెట్టుట; 

శగగ గ₹ంగోం లోతుకని పెట్టుట, 

వరిశోధించుట 

గ్యగాఖ, ఇషం ఆకుకు; మానిక 
గళ గం కదలని: స్టీరమైన 

fT, భం నాట్యమందలి పాదముల 

వేగ గమనము లేక కదలిక 

fra ఇం గొం నృత్యము 
చేయుట; వెనుకముందుల కూగుట 

faa: ం నిరత౭ము. 

fr |₹ అనన: శాంతి 
fT ఇం గాం స్టిరవడుట్లః కుదురు 

కొనుట; నీరు పరిశ్నుభమగుట 

లాఖ్యాళ్లీ ఇాగిం ఉమ్మి వేయుట 
TTT గాం గం చీడరించు కొనుట; 

మాటిమాటికి వుమ్మి వేయుట 

ళన కం ఉమ్మి వేయుట; ఉమ్మి 

వేనిన ధ్వని 

లశ గం తమ్మీ ఇం ఉమ్మి వేయట 
లశ], ఖం f% ఉమ్మి వేయుట 

చీధీయనుట; చీవాట్లు పెట్టుట 

ఇలా కొం పపవుల ముళై 

ళ్ళళ్ళె రం 
ఇ ఇం. 
ళా శ గం కూరి నింపుట; దంచుట; 

బడి తెతోబాదుట; పొడిచేయుట 

లాభా [70 సూలమెన; శల 

ళాల, [గం బలముగల, స్థూలమైన 

ళషార్తం మట్టిదిబ్బ; ఎల్లలను సూచించు 

" తిప్ప 

| పోటీగుంజ; స్తంభము 

ల రెం నాగజెముడు; షాజ్టైత్తై 

“శ, రం పెద్ద సంచి 
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శ, ఈగ చిన్న సంచి | nr, రం కు న్త్ మొ॥ వాటి పోటి; 
ల, ర్త రాగ టోకు? Whole sale వ్యాయా మ శా లః సమూహము; 
qa, ర్తం టోకు వ్యాపార మెతని పరుపు 
ఇకా చ, ga Tan: ర్ట రెతుల పరన్పర సహో లక, గా కొంచెము; ఆల్పము_ యము qT, 

గం గా ఏదియోకొ ౦త గ్గ, (జ్ఞా 
కొంత; కొంచెము, కొద్ది 

ఇత ల్ల, ఇం బొ త్రిగాకాదు 

లాల శం సారములేని; టోలు; బొజ్జ 
ఇషా గ నిస్సారమైన; పనికిమాలిన 
Tar fr నిస్నార మైన; టోలుగల, 

"నీచమైన; మొద్దుపారిన 

భా శా చెంపదెద్ని; SE] 
MT, గాం f%0 ఆరోవించుట; అట్లు 

దోనె మొనవి పోయుటకు “పెనము 
మీదపిండి వెడల్పుగా పోయుట; 
ఆ(కనుణ నుండిరక్షించుటవ పిడకలు 
మొ॥ నవి కొట్టుట 

చణ, ఆగం చెంపదెబ్బ: ఇఇ, 
ల (కా కొంచెము; ఆ లము, aw, (లే 
ళా గ్యా కొంత; కొంచెము; కొద్ది 

డె 

ఇగాణ్గాంగాభరావడిన; ద్మిగ్భమ 

జెందిన; ఇగ ఆ శ్చర్యవడిన; 

రం భయము; కలత 

శక ఇ విష్ణ వకారుడు; జగడాల 
మారి TE 

eo 

ఇగ, రం విప్ప వము; కొట్లాట 
ఇళ ర్త 'తిరుగుకాటుడురుడు; విప్లవ 

కారుడు 

ఇగెగ్భా [జా రం జిగడాలమారి; విప్పవ 
కారుడు 

కేక్క కం దుడ్డుకొట; చతురుపాయముల లో 
నొకటి ఒరి మా నా యముడు; 
వ్యాయామ విశేషము; శిక్ష 

రకా, రం దుడ్డుక జ్ఞ; జ౦డాక అ; 
దండించునాడు; పాలించువాడు; దండ 
కారణ్యము వాడు 

క, ర్తం అప్పు తీర్చ లేక నేవచేయ 
కశ, రం యముడు; రాజు; న్యానీ 
కళగా రెం దండించుట; frag 

రక, రాం నేనాధివతి; న్యాయాధి 
కారి; రొజు 

ఈగ. శాం. రాజ్యాంగ విషయిక 
మగునీతి శాస్త్రము 

ఇళగగ్భా జ్యా దండింపదగిన 

rf. ఇం యముడు; పోలీను 
బంటోతు; చేతిలో కజ్ఞగలవాడు 

eqn, రం కజ్లవలె సాగిలవడి 
శక రంత ం చేయు నమస్తారము; 

సాష్టాంగ నమస్కా రము 
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కెకే[, రం రాజు; ద్వారపాలకుడు; ఒక 
ఈవి, 

శకః fఇ దండింపదగిన 

ఖే రెం సల్లు, బాణపుమొన;, ఏనుగు 
దంతము 

గఇ్యాళాం ఇం 
జనళుతి 

darn, 
iw [9 ఏనుగు; gmt 
ఇగ 
ఇ₹గ్యాా భం చిన్నచిన్న దంతములు 

ఇగ, రాం ఏనుగు; విఘ్నేశ్వరుడు; 
కొండ; 

₹gfar, ణం పనిపిల్ల లపాలపల్లు 
₹ గాం దంత సంబంధ మైన; దంతము 

ఉచ్చారణ స్థానముగాగల, దంతము 
లకు ఉపయో గకర మైనది 

గక క్తొం పోట్లాట; విరోధము, ళం 
వేడిమి 

క. ర్భం బొద్చి; రాష 
శశ, fr జిగడాలమారి; TTT 

qf 
ఖం 
ఇగ ఇం విద్యుత్తు; మెదవుతీగ 
శా రం కపటము; గర్వము; 

మోసము 

కా గం రిం మోసగాడు; దుర్మా 
రుడు Cres 

వదంతి; వినికిడి; 

రం ఆలుమగలు 

మనలన. 

కం (శా గర్విష్టి; మోనగాడు; డాంబి 
కుడు 

కశ ఇగ[0 నూర్పిడి; ఇకా 
ఇగ శాగిం దావానలము; ఇఇ 
శః, రం కవచము; కుట్టుట; కొరుకుట; 

కాటువేయుట; దెప్పిపొడువు; - 
కషాఖా జా కొరుకునది; కు ట్లున ది; 

కౌటు వేయునది రం కుక్క: అడవి 
యోగ; దోమ; కందిరీగ 

డా, లం కాటు వేయుట; కొరుకుటః 
కుట్టుట; కవచము 

fra, గా కొరుకబడిన; కాటువడ్డ 
వాడు; కాపాడబడిన; కవచముతొడి గిన; 

eet, ర పంది; ఆడవిసనంది 

CE రెం దైవము; విధివాత 

qm, [గా దురదృష్టవంతుడు; భగం 

Aq 
ఇాళాగ్యాళి, [గా పురాతనమైన; చాద స్ల 

ముగల 

కథ, రం ఉపాయము; క్షణము; 
సూక్ష్మ వస్తువు; నాజూకుపశ్న 

గగాగ్గానా, రెం "దక్షిణదిళ దక్షీణ దేశము; 
[గా [గా దక్షిణదిశయందు 

fq, f్యా దకీణ దిక్కున నున్న; 
దక్షీణదేశపు, దక్షీణ దేశసంబంధ మైన; 
ళం దాక్షిణాత్యులభావు; రం దాక 
ణాత్యుడు 
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డట? గం ఒక(బహ్మ;ః శివుడు; ఒకానొక 

ముని శ కి: సమర్ధుడు: జ్ఞా నేర్పరి 

మైన, శకి సామర్థ్యములుగెల 

far, రం దకీణదిక్కు.: కుడిభాగము; 

గా అనుకూలు డైన ; కుడీ; దక్షిణమున 

నున్న; గ్యాా జ్ఞా దక్షిణ దిశయందు 

ఇగ, రాగం దకీణ దిక్కు; దక్షిణ 

ఇగ, రం దాకీణాత్యుడు; హ్ దక్షీణ 

దేశవ్ప 

aff. గం ద&ీణ పొందదగిన 

fe, ౨ వాడు 
ఇౌళగ రం పార్మీలు వత్తులు తినుటనై 

తమశవములనుంచు చోటు [కారము 

ఇల, రం జోక్యము; (ప్రవేశము; ఆధి 
arama Yo _పభుశ్వ మిచ్చిన అధి 

కార పృ(తము 

ఇళిఇ, గం జోక్యముకలుగజేనికొనెడు; 
ఆదధికొారముగల 

fH రం భూమిపై శాళ్వతాధి 
కారముగ లశ తు 

శరణ, ఆగం భూమివై రైతుకు 
గల శాశ్యతాధికారము; ఆధికాఠము 

కశక క్తం రణభేరి 

Ta (గాం లతళతళలాడెడు; కాంతి 

గః రం కాగితపు చిన్నలాంతర్యు 

భయము; సందేహము 

IT. 6 గళం తళతళ లాచుట్ల 

+ వైలుగుటను భ్యా గం 

జేయుట; కౌంతివంతము జేయుటా 

(పకాశింస 

ఇళషాగ్యరా ఛ[0 కాంతి, వెలుతురు; 
శళ్లతక్ల 

శాల, గం ఈం కాలుటః బాధ వడుట; 

ఇం గం కాబ్బుట; బాధించుట; మోన 

గించుట 

ఇగగాగ ఇం 5 తుపాకి; ఫిరంగి మొ 

నవి (పేలుట; (వనిద్ధిజెందుట; గుర్తు 

లేక మచ్చవడుట; కాలుటః; గాం [| 

తుపాకి మొ॥ నవి (పేల్చుట 

కరా రక్తం ఆలస్యము; మార్గము 

శల ర్భాం కుళ్లట; మోసము; కవటము 

ఇాళగ ఇం దూదిచొక్కా; బరువగు పై 

అంగరథా 

కాగ శం మోసము; కపటము; దగా 

ఇజం, 0 మోసగాడు దగా 

arate } చేయువాడు 

mrt, y ఇం 
ఇఇ టము 
ఇల 76 మచ్చలుగల; వాతలుగళి, 

దోషవముగల; మోసగాడు 

ఇల ; షం" కాల్చబడినః చుఃలితుడుః . 

వికృష్ణమైవః దుఖ మిన 

శ గొం కౌల్చదగినది 

ఇసూ Ho te కళ్ళు 
ఇభ జగం నొక్కు బలుకు వడి; 

పకోయుల 

am, గం [స్వ ఆణచుటుళ్ళతోయుట; 

ఇం కల్లం ఆణగుటః [త్ర్రోయబడుటి 

జషఖ రం [తొపుడు:"ఎదరు దెబ్బ. 

మోనము; కవ 
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TI, రం ఒంటికంటివాడు; మోన 

గాడు; ఆబిద్దములాడు వాడు 

ఇళ్ళని ఇం గ కాలుట; మండుట 

fT, గం పొడ వైన గడ్డ మగ లవాడు 
కగషగా కం పల్లుత్ ముపుల్ల; కనగా 

ఇ[గాగ్గా ఇం చిన్నఎల్లు 

“3 

మ ళా 0 ప ల్లుతో ముప్పు ర్తి 

క్యూ (zm 
క, 

కెఇ, కొం దత్తు; దానము; [క ఇవ్వబడిన 
దతుగాయివ్వ బడిన; దానమివ్వబడిన 

డగా, రాం దత్తప్పుతుడు; GEE 

af గం ఏకాాగమైన; లీనమైన 
aI, (ళా చేయూత మివ్వబడిన 

కళ, రం తాత; తం్యడ్రితండడి 

ఇగాళాసర్షం తాత గారిల్లు పితృ 
fe, $ వంశము 

శశ కం దద్దురు; ఇ? 
కళ్ళ రం తామర; (చర్మరోగము) 

ఇషా రం పెరుగు; ఇల్లు; వస్త్రము; సము 
దము 

fam. ర (్రీకృష్ణజన్మాష్టమిరోజు 
జరుగు ఉత్స వమునననుపుకోకలనిన 
పెరుగును ఒకరిపెనొక రుచ్రలు 
కొనుఆచారము 

జగ, 
ax, Jo చందుడు; SEE 

Cait 

fT, ఇగ్లిం ము_తెపుచిప్ప; బ్లాగ్లు 
గెగ్దెళ్ళౌ రం రాక్షసుడా; కా 

కలాల, ఇం రాక్షస నంహారము 

చేయుదుర్గ 

ఇంది ₹[0 బెదరింపు; ల్ఞాక్రాఖ 
ఇర్గ౯ణ, ఇం [కొం బెదరించుట; శ్రా 
zh, ఇం మంద మైన అద్ద, కాగిళ 

పుఅట్ట 

కర్గాణ రం పూద్నీ పెట్టుట; ఇక 
కర్గాళ్యాగా గం [ళం శవమును పూడ్చి 

"పెటుట 
ట్ 

కణ, రాగ్గిం చట్ట మ నందలి 
నెక్షను; రా తొలగించుట; పిడ్మత్రో 
యుట 

177, రం నెన్యమ ందలియొక్ర 

ఆధికౌరి 

కా రక్తం కార్యాలయము; రిజ ష్షరు; 

లెక్క_లవివరముల పున్తకము 

ఇచ, ర్హం పు స్తకములబై ౦డుచేయు 

వాడు, ఆఫీసు నౌకరు 

ఇగ ఛం కాగితపు అట్ట; షందమైన 

అట్ట 

పర్యాయము; 

ఇషాగ్గా (కొం పలుకుబడిగల; ఇతరులప 

లోబడని వాడు 

ఇఇ శ, దాగుట; లోహ మును 

సాగ కొట్టుట 

ఇ: గం లోహమును సా గళొట్ట 

వాడు; జరీతీగ తయారుచే య్ 

వాడు 
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నక్ష్కుట; దాగుట, శం ణం గుతి 

తోసాగ కొట్టుట; బెదరించుట 

ఇలా, శం కొలిమి తిత్తిలోకి గాలి 

పోవు భాగము 

కలక? రిం బంగారు తీగ, లోహపుతీగ 

ఇభ ఇం [ఈం దాచుట; బెదరించుట 

Ta, రం పలుకుబడి; [వభావము; 

(సతావము 

ఇ], ₹ం (గం అణగుట; శాంతిం 

చుట; సిగ్గుపడుట; పలుకుబిడికి లోన 

గుట; అదుపులోకివచ్చుట 

a To (౫౦ అణచుట; ఒత్తిడి 

చేయుట; (తొక్కుట; దాచుట; శాంత 

పరచుట; అదుపులో పెట్టుట 

ఇగ[గ రం ఓ త్రిడి; బలాతా్యరము; అణచి 

వేత; అధికారము పలుకుబడి 

ఇళ? గం గుమాసా; (వాయసకాడు 

కేశ fz ఒకరికిలోబడివుండువాడు 

ఇగ ₹ం గం తటాలున అణచి 

వేయుట; దాచుట; లోబరచుకొనుట 

ఇగ. గాం సగం అణచి వేయట; 

కళ[గ 

౫7, ణం చెకుముకిరాయి 

గగార్తం ఇంద్రియసి(గహము; అడుసు; 

అ ణచుట; ఆవిరీచేవండుట; బాధ 

నో కొనుట; శ్వాస; క్షణము; శక్త; 

_పోణము; పొగదమ్ముః; క త్రిపదును; 

మోస ము_ఇ౭బ.ఊపిరి యాడకపో 

వుటః;_శ[క71, చనిపో వుట; _ళ్ధాళగ[- 

ఆయాసముకలుగుఏః-గ్తాగ్యా-పి శాంతి 

తీసుకొనుట 

ఇషళ్ళా ఇం తళుకుబెళుకు; ర అణచు 

వాడు 

zum, fo కం తళతళ మెరయుట; 

(ప్రకాశించుట; రగుత్కొానుట, 

ఉల ఛం సీటిపంపు; అగ్నిమాపక 

యంత్రము; బరువులు-పై కె శత్రిదింపెడి 

యంత్రము 

rH fo పన్నీ రుబుడ్డి; ఇనుపకుంపటి 

గగ, ఇం నటు త్వ ము; జీవకళ క్తి; 

దార్గ్యమ.; బలము 

కాళ్ళ [? గం ఇనుపకుంపటి 

ఇక, రాగం దమ్మిడిః ఒకప క్షీ 

HART, Yo ఫిరంగుల మోత; (ప్రసిద్ది; 

మోసము; కోలాహలము, ఆడంబ 

రము; గోనెలలో ఇసుకనింపి శతు 

సైన్యముల నడ్డగించుట 

ఇళళి [శ జీనళ క్రీగల; దృఢమైన; 

పదునైన 

ఇలాగ. కం ముజ్జిగించుట వట్టి 

యౌళ; ధైర్యము కలిగించుట 

గగాగా రం ఆత్కనిగహమ్ము దండించుటః 

ఇందియ నిగహము సార థి; 

దవనము; అణచుట: {జ్యా 

వాడు 

ఇగ, గం అణచదగిన; 

ఇ], ఆగం మోసము; ఇ! 

అణచు 
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qa, గ మోనగాడు, మాయప్పచ్చు కాజీ 

వాడు ఇళ, | fడ్యా జాలిగల; కనికరముగల 
. ఆగం మోసము మాయప్ప | 4 

చ్చుట 

కశష వం గాయకుని (పక్కున స్వరము 

వేయువాడు 

గగ క్షం ఉబ్బసము 

గక గర్భం అల్లుడు; ra 

కగాగ ర్హం డంక్షా నగారా 

ఇగాగం భం దావానలము; afin 

fa, గ్ా అణచబడిన, ఓడింపదిడీన 

ఇగం ఇం పొగదమ్ము పీ ల్బువాడు; 

ఉబ్బి సముగల; ఆణచునట్టి స్వభావ 

ముగల; జికేందియుడు; శ _కీగల 
ఇల, కం మోయుటకునుదున్నుటకును 

తగినవయనుగల దూఢ; (కా అణచ 
దగిన 

ఇబచ[ల fజ్యా జాలితలపదగిన 

ఇ ఆగం కనికరము; (పేమ; జాలి 

ఇ, గా జాలిగలవాడు; రేం శివుడు 

కాగాక. ఇం నిజాయితీ; నిజము 

పలుకుట 

శ, గ నిజాయితీగల; "సత్య 
పంధుడు [లుకుట 

7: గం నిజాయితీ; నిజమువ 

4477: ర్ఞం సరమే శ్వరుడు;ః గం 

మిక్కిలిదయగ ల 

కళళ కం దేవదారు వృక్షము; జిల్లా; ' 
ప్రాంతము; గూ దయగల 

₹షగా రం (వియుడు; భర్త 

ఇ₹గగగ ఇం (సియురాలు; భార్య 
ఇళ క్తం భయము; గొయ్యి; గుహ; 

శంఖము; సమూహ ము; చెరకు; 

ద్వారము; ఇం మహిమ; వెల; 

గొప్పతనము; (జ్ఞా కొంచెము 

ఇల ₹0 గం వాస్తవమగ్గ 
అసలువిషయ మేమన గా 

కళా ఇం పగులుట; చీలిక వగులు; 

(గా రెం పిరికివాడు 

7. కం గాం 
గుట; చీలుట 

₹₹[ రం చీలిక; వగులు; నెరియ 

TIT, గం గం చింపుట, చీల్చుట; 

ఇం (౫౦ చిరుగుట; చీలుట 

కార గం అత్యవసరమైన. 
aed 

₹₹ఇ7, రం చెట్టు గాక్ట 
a, ఇం ప్రార్థన; ఆర్టీ 

శరర కం చెట్టు: జ్ఞ? 
eae Ho (ప్రార్ధన; ఆర్టీ 

Sr ag వాకిలి; దర్బారు, గోరీ; 
ang, మసీదు 

గౌనా ఇషం చీలిక; వగులు, నెరియ 

కారా క్షు తరగతి; హోదా. పదవి 

క కం కుట్టువనివాడు;. ఇచ 

పగులుట; శీను 
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రా గాం నొప్పి; బాధ; కనికరము; 

వభ త లనొప్పి;_ఇ్యాజ్లా బాధక ల్లించు 

గళం గం గం ఇల్లిల్లూ; (వతివాకిట 
కదరా? గాం (రవమొ॥ నవి) బరకగా 

నున్న 

1, ఇం కాం బరకగావిసకుట 

₹₹7; రం కస్తూరి; గర్వము 

ఇ, క్రైం అద్దము ఖ్రాళ్షన, 
TTT ఖౌం fo గర్వించుట 

ఇగ? ఇం చిన్న అద్ధము 

ఇఇ, కం జ్చా ఎదుట; ముందు 
కళా ర్ఞం ధనము; ఆన్ని; వెడల్పు 

అంచుగల ముతక దుప్పటి 

ఇ కం పావురమల లేక కోళ్ళ 

గూడు, చెట్టుతొ జ్ఞ 

కళగా రం ద్వారపాలకుడు; ఇఇ 

కకం కం రాజనభ్య అఆస్టానమండ 

పము, ద్వారము 

కళళ [గం దర్చారు లేక రాజాస్థాన 
సంబంధ మైన; రాం రాజా స్టా నము 

నందుండువాడు 

arn im, రం బహిరంగ రాజనభ 

ar, రాం ఆంతరంగిక రాజసభ 

కాళ్ళా ఇం చికీత్స; మందు 

TI? రం నెలజీతము; TE 

ఇల. రం మధ్య; నడుమ 

(గం [0 నడిమధ్యలో 
fT, [ఇం నడుమనున్న; మధ్య 

ప్న 
జా 

209 | 

ఇరగ ₹ౌం [0 పడ్మతోయుట; పిండి 

చేయుట; నూరుట; నష్టపరచుట; 
రాపిడికలుగజే యుట; ఒరిపిడి పెట్టుట 

౫777, ఇ గం వేగముగా ముందుకు 

నాొగుట 

Zan. రం ద్వారము; తలుప్ప 

కకష రం భిక్షగాడు; ఫకీరు 

శ. ఇషం అప్పటి కప్పుడే 
చెల్లి ంచబదు హుండీ Demand, 

draft 

aT ఇం గం ఆగువడుటః 

గం (కొం చూచుట 

zai, ఇం అద్దము; ఇ 

ఇంగా ఇం f50 చూపుట; నచ్చ 
జెప్చుటః క్యా [ఆం ఆగువడుట 

న, ఈం గం లౌస్తవముగాః 
అసలు విషయమే మత్ర్హగా 

mm, fr గాం ఈరోజులలో; 

7 7 

a, ఇం కొడవలి; gar 

ఇ, భం పగులు; నెరియ; సొరుగుః 

(గా బరువైన; పొడవైన; దీర్హ మగు; 

(క్ల గా మిక్కిలి; అతిగా 

ఇళల ₹f[0 పగులు; ఓటి; నెరియ 

కరర ఖం గ్ధా పగులుట. చినుగుట 

₹ రం (తోపుడు; (గుద్దు, గ్లాం 
పగిలిన; చినిగిన 

ప (కం (కూరజంతువు 
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ఇగ, రొం బీదవాడు; దీదశనము 

ఇగ ఆగం దార్మిద్యము, గబ] 
fa: రాం సముద్రము; నది 

ఇక ఇగ, ఒక పట్టువస్రమ; (జ్ఞా 
నది లేక సము[ద్రసంబంధమన; నది 
దం బున = యొడ్డున నున్న 

far 77, రం ఆవీకాలోని నీటి 
ఏనుగు లేక సమ్నుదపుగులము 

న కతి 

eer షా ఉదారస్వభావముగల 

ఇళ ఇం ఉదార బుద్దిక ఇ? 
Cvs గ, జాడతీయుట; తెలిసి 

కొనుట; tro తెలిసిన 

crag, ] కం నది వెల్లువ తగ్గిన 
faa, (వ్ మ్మ ట బయటపడు 

భూమి 
ఇషు ఇం జింపభానా కొండలోయ; 

గుహః గా సీరికియెన 

౫a కం అనేక ద్వారములుగల 

యిల్లు 
శరణ, కం చిన్న వాకిలి రహస్య 

ద్వారము; కిటికి 

శ. రం తమలపాకుల మార్కెట్లు 

ఇగ, ఇం వడ్డమర 

శ కం వళ్ళాత్తావము దుఃఖము; 
ఏవగింపు; లోటు 

aa, గ₹ం fz రద్దు; నూరుట; 
డెబ్బతీయుట 

క, ఇం రాపిడి; ఒరిపిడి; ఈడ్పు; 
[వవాహప్పవేగము 

ఇగ లం పోలీ సుఇన న్పెక్టరు; పోలీసు 
సూపరింటెండెంట్, ram 

కె, ఇం పగులు; నెరయ; గా వానీన; 
పుస్తకములో (వాన్ పెట్టిన 

₹౫7. [గా వండెండు; ర్తం డజను 

కాగ రెం తరగతి, హోదా? నది; 
fz fo రెట్లు; ఇంతలు 

ఇొగా అగ్ర దర్జీ పనిచేయు స్రీ; దర్జీ వాని 
భార్య 

ఇగ, రేం కుట్టు పనివాడు 

ఇళ, రెం బాధ; నొప్పి; కష్టము; దుఃఖము; 
జాలి; సానుభూల్రి గ 

కశ, గా బాధపడుచున్న; జాలిగల 
గ, ర్త మనోవ్యథ 

కర, రిం గర్వము, ఆహంకారము; 
కసూరి 

కళా రం అద్దము; ER 

శ, కొం దర్భ; దర్భాసనము 

ఇఇ రం మధ్య; నడుమ; గాగ స్మ 
నడిమధ్యలో 

ఇరా రెం కొండకనుమ; బరకసీ౦డి; 

పగులు 

కరగ ₹ం గం నిర్బయ ముగా ముందుక 
సాగుట 

ఇకో, రం చూపు; ద్యశ్యము, ఆమా 
వాస్య 

శా గం (పేకకుడ్యు పర్య వేత్షకుకు; 
చూ పెడివాడు; రాం ద్వారపాలకుడు; 

నేర్చరి 
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ఇక], రాం వేదాంతమ్ము శాస్త్రము, బుద్ధి; 

తెలివి; చూప్త; కన్ను; అద్దము; దర్శ 

నము; ధర్మము 

ఇల గం చూడదగినది; మనోహర 
మెన 

శశ, ఆగం అప్పటి కప్పుడే 
చెల్లి ంచబడెడు హుండీ; Demand 

draft 

afar గం fo To fo ఇం TIT 
an, fఇా చూపబడిన; (పకిటిఠ మైన 

ఇళ రం ఆకు; పూరేకు, సమూహము 

నేన; భాగము; ముఠా 

ఇత ఇం నొప్పి; కంపము; దుఃఖము" 

ఆకు; చింపిరి గుడ్డ లబొంత 

ఇగ], ఇం (శాం వగుచ్ళువారుట; 
కంపించుట, చా కాం భయ పెట్టుట; 

కంపింస జేయుట 

శభ రాం భం ఊబి ; దురద 

ఇనా, గం ఊబిగల; బురదగానున్న 

శన, ర్తం సంహారము; అణగ (తొక్కుట; 

పిండిసిండిచేయుట 

శాత, ఇం (హం కౌలరాచుట; పొడి. 
చేయుట; నూరుట; (వింది) వినరుటః 

నాశముచేయుట 

ఇెళషగౌ కం చెన్యము; గుంపు 

ఉఇలగాళళాా, కా కం కాలరాచుట; నులిమి 

వేయుట 

ఇళఇళాగా To నేనాధి పతి; మైల 

శశ, రం పప్పుధాన్యములు 

ఇశకా₹], కం వస్పుధాన్యము లమ్మువాడు 
7, రం దళారి; కమిషను ఏబింటు; 

తార్చుడుకాడు 

ఇలాగా శాగ్గి దళారివని; దళారిరుసుము 

౭, గొం అణగ _తెక్కూబడిన 

ఇ[శాగా రం జొన్నపిండి; నూక; బరక 
పిండి ఆ 

ఇగ)లా కం వాదము; 
యు కి; Argument 

pons. ) 

' చస ణా దండించుటకె నీపాయిలచేత 

చేయిందెడి కవాతు 

క, రెం అడవి; దావానలము; అగ్నిః 

జ్వరము; బాధ 

కెఇ ర్వం అణచుట; దవనము 

కషాగాగ్భా Fo దవనము: బాం (జాం కౌల్చుట 

ఇషగగ ఇం నూర్చిది; ₹₹ 
ఇగ? నిం దావానలము; 

నివారణోపాయనము; చికిత్స 

TITTAT: Yo డొషధాలయము; హోన్సీ 

మండు 

టలు 

భగ లం దావానలముః ఇగ 

₹7, ఇం నీరా బుడ్డి: ఇఇ 
ఇషా రాగా చికిత్స; ఉపచారము 

₹7[7, రౌం గెప్పమంట; దావానలము 

ఇషె[గా రం స్థిరత్వము; శాశ తత్వము; 

fr f7ం ఎల్లప్పుడు 

ఇష్యాగ [గం శాశ్వత మైనవి స్థిర మైన; 
-కేషి-రం శాశ్వత. భూమిశిస్తు 
నిర్ణయము, Permanent Settlement 
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p= హైం అం సందూ వరము aI, జాగా దావానలముః సంతాపము 

3 

వా ఖ్ అలి ణి ఇషా [షం పది క్తం 10 సంఖ్య 

కక, రం పది సంవత్ప్పరములకాలము, 

శిఖరము 

ట్ a ఇ అపర, శ 

aH, tr మదయవ; qn మదింపు 

భాగము 

ర 

కడి క్? పక్క | 

eta, fz. జోత్యముకలుగజేసికొను 

డై: 

[గాః ర్త చేయి; సళ్శవి రడ 

నాశమెన * దిసరివెయణడిస్ 
జా 

నిగ్గు నక అలుపు కట్టుట; పన్ను; 

తాఫీదు 

డద రెం సవాయి శీను 

రశ. ఇషం చేతిపని. శిల్పము; 
Haudicraft 

శరర రం అంతక ము; డ్రై 
ఇజాణాగ, [క్యా సంత ముగల 

| ₹౯₹4[7, కం మహమ్మదీయుల 
భోజన వస్త్రము 

కాగల "ళం సహాయకుడు; ఇ్రళ్షళా 
అ సం (క్యా ఒళరిచేతిమీదుగా 

మరియొకరి చేతికి, తొందరగా 

at, ఉప సంహారము; * ళం 

మ హై 5 ny wan కాగ. రర పూలగు క్తి: నీపొయిలదండు; 

పిడికెడు; పిచి; 3 బాలు! 
అంటే 

గణన = పూలగు తి 
a ట్ 

ఇరగ్గ!గ రం (ఇనుప; హ్తకవచిముః , 

చేతిరొదుగు 

శ౭గ[7₹, కొం బేదిమందు 
ఇరగ, ఇం దివిటీ; చిన్నచేత రుమాలు, 

కలము; నిరాబుడి ద పెట్టుకొ నుచున్న 

కొయ్య పెట్టి; చిన్నపిడి? జా చికి 

సంబందించిన; చేతిరోరిసుప 

జోదగిన 

కాళ, గా రీల్ రివాజు; ఆచారము ౪ 
ధా అతో 

ఇళ జ! కమీషను; డిస్కాంటు 

ఇళళ్ళా రం అనార్యుడు; దాసుడు, దోపిడి 

కాం" కూడు 

డడ క్పైం నదిలోతుభాగము; భం అగ్ని 

జ్వాల; క్యా పదె 

డెక్క ఈం అగ్నిజ్వాల; 
డుట 

ఇరగ, ళం నిప్పు 

రకాల, 0 కం నిప్పుభగభగమండుటి; 
శరీరము వే డెక్కు.ట 

మంట 
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శా[7, ఇం రైతు (ఇం మూర్చడు; | ఇకక్రాగ్సా ఇం గం గర్చించుట; బొబ్బ 
మోటుమనిషి రింతలు పెట్టి ఏడ్పుట 

ఇళైక-కక్షక ఈం కొం భగ్గుభగ్గున (మం 
డుట్సి 

కక్షగ, రం కౌలుట; మండుట్ట నిప్పు; 

దుష్టుడు 
గెళ్చగణ ఈం (కా కాలుట; బూడిద 

యగుట; చం (కాం కాల్చుట; బూడిద 

చేయుట; బాధించుట, (జా కుడి 

వెప్పున 
EEE fa ధ్వంసమైన; నలిపి వేయ 

దిడిన; పాదాాక్రాంతుడైన 

కా, ఇం (క్ల ధ్వంసముచేయుట; 

కాలారాచుట; గర్వభంగ ముచేయుట 

కక₹, రం ఎలుకవ రిజర్వాయరు; గుం 

డము; అన్న; బాలకుడు; నరకము, 

ఈం భగ్గున మండుట; [షా స్వల్పము; 

మిక్కి. లిసూక్ష మైన; త్వరగాఅర్హము ' 
కాని 

క్షా ఛం వణకు; కంపము 

1 70 గం గజగజవణకుట 

కళా? ర్తొం 'పేకముక్కలలో పదిబంతి; 

చెటపాదు 
౧ ' 

రా: ₹ౌం fo మిక్కి.లిభయ పెట్టుట 

శా, శాగం ఇంటిగడవ్య కక! 
ఇగ ఛం భయము; శ్రాఇ 
క, శాగిం పదులస్థాన ము 

క, రం. గర్జన; వెద్దపడ్చుధ్వని, విప 

రీకధ్వని 

ఇగ కొం మూతి; తోలుసంచిమూతి; 

నదీసంగమ ము; క శ్యాము 
ఇర ర్త "పెరుగు; ae 

కకక], కాగ, పెదగుపాత 

ఇస్టం కొం వరకట్నముః 77717 
ఇన్టెల? [శా కాలిపోయిన; దుఃఖితుడు; 

పీడితుడు; తడినీన 

ఇడ, ర్హొం పెరుగు; ఇక 
ఇస్ రం పర్యాయము; గ్రా తెలినిన 
గౌ రం దాత; దవనము; [కా ఉదార 

మైన; దంత సంబంధ మైన; ఓర్చుగల 

ఇళ రేం ప్ల్తు; రంపము; దువ్వెన మొ 

వాటిసల్లు. ఇ ఇల = గాఢ 
మ ఇసి Fat ఇగ 
ఆశ్చర్యపడుట 

క[గగూ. 0 గొం (వజువులక్సు పల్లు 
వచ్చుట; (కొడి) మొక్కపోవుట 

ఇగ, రం రంపము మొ॥ వాటిసల్లు 

aimfrefre, ) ఇం తిట్టుకొనుట; 
afer § పోట్లాట 
ఇ ఆగం కొడవలి; కొండకనుమ, 

పడవలు కట్టి వేయుగుంజి 

ఇగ గం ఈం ధాన్యము నూర్చుట 

ఇల రం దంపతి భావము, గాం భార్య 

భర్శ లసంబంధ మైన 

క, గా కుడి వై పున; fear 

7: గం ం ధాన్యము నూర్చుట 
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ణి 

7 భాం (కాడు? ఇల్ల 
కాళ ళం పర్యాయము; గా కుడి 

వైపున 
ఇప శ్రా దాది; మం(త్రసాని 
కనా: క దావానలము; [7న 
కర్రా రం అన్న, బలరాముడు 

కఖా క్ష నైపుణ్యము, అర్హ త 

కళా fo (దాక Fr 
ifaw, (శా చేరిన; (ప వేశించిన 
Trae, రం (పవేశము; జమకట్టుట్య 

రిజిస్టరు; పన్నుర సీదు 
ఇగ "కం దహనసంస్కారమ, కౌల్చుట, 

మచ్చ; మరక; కళంకము 
కళ రెం మచ్చ; కళంకము; మరక, 

కాలినగురుతు 

ఇషా (క్యా కళంక ముగల, మచ్చగల; 
మరకగల 

TA. ఇం f%0 కాల్చుట; తుపాకి 
కౌల్చుటవ వాతవేయుట 

ఇ₹గ్గగ గా కళంకముగల; మచ్చగల; 
శిక్షపడిన నేరన్తుడు; కలుషిత మైన 

- చరిితహీనుడు 

శ ర్త వేడిమి; తావోము 
₹7fకణా రం దానిమ్మ] బూ 
ళా ర్త దపడపల్లు; కోరపల్లు; శా 

విసరీతధ్యని; గర్జన 

గరగ ఇం గ్య ౌలుట; గర్జించుట; 
డుఃఖమునొందుట; 1 fe కౌల్చుట; 
వాధించుట। తపింపజేయుట 

₹17 ఇం సమూహము; 
కథం ఇం గడ్డము; శ్రాణ్డో! 
క₹గాల్లా, గా ఇవ్వదగినది, రా దొత్మ 

త్యము 

గ [జ్యా ఇచ్చువాడు, ర్ష దాత 
171, రెం ఇచ్చువాడు 

కోరపలు 
ళ్ 

క్షా రాం 

అగా, ఇం పండుతో ముప్పల్ల 
Tr, ఇం కొడవలి; (శా ణా దాన 

మిచ్చునది; ఇచ్చునది 

కళ్ళా, రం దానము; కాగా తీర్చు; న్యాయము; 
తామర (చర్మరోగము] 

కక్యాక్లై f7ం ఫిర్యాది; రాళ్ల 
శ, భాగం వీర్యాదు; రాగా 
₹ఇగగ ఇం అడ్వాన్సు డబ్బు, ఇవ్వ 

వలసినడబ్బు లేళ వస్తువు 
₹747: ర్త తండి నండీ; తాత; అన్న 

కళ్ళ ఇ్రగ్గిం నాయనమ్మ 
థర వెం కప్ప; ఫ్యాఖా 
[గ రాం ఇచ్చుట్య దానము; జొదార్యము; 

చతురుపాయములలో నొకటి; ఏనుగు 

కపోల మదము 

కగు రం రాక్షనుడు; ఇాఖ్ఞాబ 
గగ ఇం రాకని గా రాక్షన 

సంబంధ మైన [ముగల 
శ, గం ఉదారమైన; దాతృత్వ 

క్రిం వొడి 
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క | గింజ; స. రవదానామ్ను; : 

ఇగో, Fo _ లన “లా | ITT, a వరకట్నమ.; జ్లాస్తాన్లా (కా దుదిసుంతుడు | Tp Je లం “ 

ఇషు ₹ాగ]6 బుద్దిమంతునితనము | కగాలశ్యాక, రం ఆజన్మకారాగృ్భహ శక్ష 
స్థ ఇ my లిపగుచు? “4 వె చు FriTaTT, ధం అన్న పానీయములు కళా [జా న్నః తీర్మానము 

కగ్గాగగణ 16 కాని (దావా);_కాల[-దా వావేయుట 
కళ) రెం చాత ఇగ? 
a (కం రవలుగల; 'నూకలుగల,; 

బుద్దిమంతుడు; పూసలుగల; పలుకులు 

గల 

కరా గా అహంకారము; కోపము; శకి ; 

దుఃఖము - 

ఇఇ, ౯0 అధికారము; ఒత్తిడి 

ఇషా (జా ఆపగపంబరముగల; _పుభావ 

శాలి 

aid. శాం గం అణచుట; ఒతి డి 
చేయుట; అదుపులో పెట్టుట - 

ఇగ రం వెల, సమూహము; తాడు, 

హారము 

కగ్గాగ్భా ర్హం కొంగు; కొండ (కింది భూమి 

aaah, fzo కొంగుపట్టువాడు; దావా 

చేయువాపు 

కళగా ఈం ఎప్కూపలుపులుగల నిడివి 
(తాడు; గుజ్జము వీపుపైవేయవస్త్రము 

TNT సం అల్లుడు? ITT 
కారాలు వాసా విద్యుక్త; మెగుపు; శ్రీల 

శిరోభూషణము 

77, 0 పంచుకొనదగిన ష్మికార్జితము; 

ర దానము; వంకిట్నము; నవము; 
యల 

FIT, qo వలయము; చొట్టు; అధికార 

(పాంతము 

అగ, [కొం కుడి; EAT 
177౯, కం సగో(తీకుడు; పుత్రుడు 
za, రాం డా ధ్యత,; జవాబుదారి; 

frerart 
ఇబ, గాం ఇచ్చువాడు; బాధ్యతగల 

కా fro [ళా కుడి వెవున 
కం ర్షం రర్యధము; పగులు; దేవదారు; 

కొయ్య; చీల్చుట; బగా పప్పు; భార్య; 
[క్యా కలిగియున్న 

కాయా ర్హం వాలుడు; పుతుడు; గ్షా 

చీల్చునట్టి 

౫, ఇం దాల్చిన చెక్కా 

కళ ర్తం చీల్చుట; ళస్త్రచికిత్సచేయు, 

సామ్మగి; శస్త్రచికిత్స 
కాంగా గం గం చిల్చుట; చింప్పట 
ZT, కొం పూర్చిబాధ్యత; కార్య 

ధారము 

Zr, ఆం థార్య; రం యజమాని 

౫౭, రం దానిమ్మ: ఇగ 
df. గొం చీల్చలేక చింవబడిన 

కళ ర్తం దారిద్యము; గల? 

గూ కొం దానిమ్మ; ఇగ 



+, చవదార్యు శిల్పి 

ay, fro భయసేంకర రము; కఠినము: 
దయలేని, ఇం ధయాసం రనత్తు 

ఇ₹౯, ఇం 

సారాయము 

diz, ర్తెం చికిత్స; ఉపచారము 
కాగా రం పోలీనుఇన స్పెక్టర్. లేక 

సూవరింటింగెంట్ 

అక ఇ్లాం హోలీనుఇనన్చెక్టర్ 
లేక సూవరింట్రిం డెంట్ పదవి లేక్ష 
పని 

are, రం దృఢక్వము; డిటివ్పు 
కాసా, రెం తత్వజా్ గ వేదాంత సంబంధ మైన 

కళా ఇం వవ్ప్యు _ TT  ఆబటలు 

చళ్ల నేయి, నూవె మొ॥ 
వానిలో సాతాళించిన ప్ర క ఎప్పు 

మందు) తుషాకిమందు, 

(, 
|| 
| 

ఉర్గాగ్గా?, ళం fo ఆణయది; నాశము. 

చేయుట 

ఇఇ, శం దావానలము; దావా 
వ్యాజ్యెము 

కాగా ఇగ0 కారుచిచ్చు; గొప్పవరం ; 
4147. ఆం నీరాబుడ్డి ఇషా 
727 ర్త శ్వా rf 
ఇ₹గగా భం పోషణ; కుమ్మ రిఆనము 
7, ర్త 'నేవకుడు; శూ దుడు; పరుష | 
ఇగ ఇం దాన్యము; పారతంత్యన్ను ఇ 

ref, ఛం వృతాంతము; కళ్ల | 
ఇ[౭గ్షానా | వివరణ 

కలా రం ఇం ఇగ? 
కాశ రం వేడిమి, కొల్బుట; తాపము, 

శనదహనము * 

కె[క్షణాగ్గ రం శవదహన సంసారము 
aan, qo fre కౌల్చుటః నాళము 

చేయుట; బొాధకల్లించుటః జ్ఞా 
కుడి వెప 

<rgar, గా కొడి వైపు; అనుకూలము 
fT, గ్యాా గా కుడిచేతి వైష్టన; 

=శ్ఞాగ్గాా అనుకూలమగుట 
షా, రాగా చిన్నదీపము 
fe. ర్ల దీవము; (పేమిద 
fear శ దీపము వెలిగించు 
[గా ఇం కయరోగము; [షా నినుగు 

జెందిన; ఇబ్బంది వడీన 

గా అ దిళ, (పశ్నవ ఆదేశము; 
దృషికోజము 

టి 
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గాగ ₹గf[0 కలత; ఇబ్బంది; కష్టము 

fea, ఈం గం కనిపించుట 

fem, ₹ం చూడదగిన క్యాత్ర్మి 

మెన; చూపింపదగిన 

జభ ఇం చూవించెడిరీతి; బాహ్యా 
డంబరము 

fara, [గం ఆడంబరముగల; 

చూప్పలకందముగా నున్న [ బెళుకు 

fea రం ఆడంబరము పైతకుకు 

faa, 7 ౬ 
ter ee ₹ feral 

గాగ త్తం దిక్కులఅంతము; క్షీతిజిము 

fart ర్ణోం శివుడు; జైనసం(ప్రదా 

యము; (జ్ఞా దిసమొలగల 

జగం గం మరియొక, రెండవ 

ఛ్ 
రం 2 

గ, రం సామాన్యజ్ఞాన ముః 

(వత్యక్ష ముగ చూపుట; 

F౯౫1, కృం దిప్టిబొట్టు 

శ, ఇం దినము; పగలు; తిథి; తారీఖు; 

కాలము ఇం (కం ఎల్లప్పుడు 

గ్ MRE fs సూర్యుడు; 0] 

f¥ఇ౫7, కృం దినప్రమాణము 

fea|ణ, ఇం కారీ ఇగిఇ 

గానక, కం సాయంకాలము; ఇ్లొబ్యూ 

fఃకే ఛం (పాణాపాయకరమైన 

విషపదార్థ ము 

మ కం సూర్యుడు; (కళ్యా 
3 

fee, సూ వదరుబోతు; ఇళాళ(గ 
fm, [ఇం అహంకారి; బుద్ధిమం 

తుడు; తెలివిగల 

fern, f తెలివిగల; అహంకారి; 

మెదడు సంబంధ మైన; Intellectual 

fear do దీవము గ? 

fear, గం దీనమువెలిగించుట 

fq ణీ ఆగం అగ్గి పెళ్లై అగ్గిపుల్ల 

గాగ కొం నదీతీరమందలి బురదనేల; 

(వదేశము 

గ కం హృదయము; మనను; సాహ 
సము; కోరిక 

TI, గొం వియుడు 

గ, గం మనోహరమైన 

fey, | గా మనస్సుకు హాయి 

fea, 1 గొలిపెడు 

frre, 1ం కష్టమువచ్చిన; నచ్చిన 

fee గొం దుఃఖితుడు, వ్రాఖళ్షా 

feta, ఆగం దుఃఖము; CAE 

ESE రేం సాహసము: area 

fT, [70 సాహసవంకుడు; SEE 

f27, [గం మనస్సునకింసయిన; ఇష్ట 

మెన 

fe, ఇం అభిరుచి; మనోరంజి 

నము 

(అ, ఉం దుఃఖితుడు; జ్ఞ శ్ర 

జరాాళ్ళ ₹ాగ[ం ఓదార్పు; ఆగక 
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12 ff (గేమింవదగిన; రసికుడు; 
ఉదార హృదయుడు 

(ఇల, ఇం రనికత; బౌడార్యము 

fణణ7, గం మనస్సుకు నచ్చిన 
ఉష గం మనోహరమైన; ప్రియుడు; 

గం ఒకతీగవాద్యము 

(కాష్ రగ మనన్సు నాకర్షించుట 
(గణా గం దుఃఖితుడు; గార్ల 
లగా: జ్యా సానుభూతిగల, శ 

రా లం ఇం సానుభూతి, zr 

fer, ఇం f%0 ఇప్పించుట 

ణా, గం హరుడు; సాహని 
౪/ఇాగ్ ఇం వర్మాక్రమము; ఇచి 

జా కొం ఓదార్చు; దైర్యము 
ళం షం అభిన్నమైవ హృదయ 

పూర్వకమైన; సన్నిహితమైన 

ఇనా గ్య సాహసవంతుడు; ఇ₹1జ్లైఖా 

సలి, ఆగం సాహసము, పరాక్రమము" 
లాం ఇం పరిహాసము, వేళా 

కోశము 

a. గ్వా వేళాకోళము రేక 
తమాషాచేయువాడ్రు 

[గా గం న్వర్శస్టుడెన 
గా రం న్వర్గము; ఆకాశము వగలు 
షా, కం పగలు; దినము 
గాగ, రం గుడగూబ; గా వగలు 

చూడ లేనిది 

ఇఇ, ర్భృ దీవము; వగలు 
స్ క రం సూర్యుడు; గా 

ళా 

చా 

faq. ర్గం [పధానమంత్రి; రాజదర్భ్చారు; 

సమూహము; రాజుగారి తమ్ముడు; 

ళం 

గాగ? గొం నీచ్చెతినః గం గాం 
ఇప్పించుట 

ఇగ కం దివాలా; [ఇాలణ[.దివాలా 
తీయుట 

fT, గం దివాలాతీనినవాడు 
గాగ ఇం దీపావళి; ఇగ! 

] ఫా గం రం ఇచ్చెడివాడు; ఇచ్చునటి 
faq, fr అ పూర్వకమైన; కొంతిగల: 

(శేష్టమైనః స్వర్గ నం॥ మిక్కిలి ఆంద 
మెన 

[ఇళ్ల రం దివ్యదృష్టి: ణా అంద 

మెన కన్నులుగల; [గుడియెన 
జ a కోలం చ 

fata, ఆగం అవ్స్పరసః ఇ 
fear, గా వెపు; దిక్కు; 10 సంఖ్య 

fe, రెం సమయము; ఉద్దేశ్యము; 

అదృష్టము; ఇం ఉపదేళింపదిడిన, 

నిశ్న్చయింపబడిన 

గ, ఇం అదృష్టము; హర్షము; 

ఉపదేశము 

fea. రం విదేశము ఇక 
జాగా గం విదేశపుః ఇ 
భర ఇం దీవస్తంభము, శ్నఇ౭ 
Fa, రం దీపము; ళా? 

శా ర్తం తొలియజ్జములో చేసిన 

తుడిచివేయుటశె చేవెడి 
మరొక యజ్ఞము; దీక్షసమాప్తి 

తప్పుల 
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శోభా, ఇగ! ౦ యాగము; ఉపనయనము; 

నీయమము; మం(తోప దేశము 

ఇభీభగ్యాళ కం తత్వోవదేశముచేయు 
వాడు 

శరా గం మం్యతోవదేశముపాందిన; 
సోమాది యజ్ఞములుచేసిన వాడు; 

రం ఒక (దాహ్మాజణరన 

శ, క గం కనిపిందుబ 

థగ. ఇం దిగుపుబావి 

కరా ₹fం దృష్టి; దిష్టి 

కంగా భం హొం చూచుట; కష 

శ[5ఇశ ర్హం } కనకట్లు 
శూ, శం ది 

ఖ్, ఇషం దృష్టిః దిష్టి 
ఇఇ, [గం చూడబడిన 
భూ కం దృష్టిః కన్ను; అహంకారము 
కళగా రెం ముఖము; సాక్షొత్కారము; 

దృష్టి; కలయిక; ఐక్యము 

శ ఇం అక్క 
దణ [కా దర్శ్నిదుడు; ఆపదలో నున్న; 

రం మతము; 

శగ్యాగ్స. ఆగం దార్యిద్యము, 
శగ్గాగ/శ దురవస్థ 
ఖిగాగాల గం రర్మ నిమ్టుడు 
శ ఇం ఇహవరలోకములు 
శే, రాం ఒక్రఐంగారు నాణెము; 

ఆభూవణము 

ఇళ ర్దౌం దీపము; ద్వీపము; వంళో 

ద్దారకుడు - 

ఖగఖ్ళా రం దీవముః కుంకుమపూవు; 
ణా ఉత్తే జిపరచునట్ట; వెలిగించునది 

న 
dt, 
కరాళ ర్త సము[ద్రతిర మందలి డీప్ 

గృహము; Light house 

[ఇఇ రం దీపారాధన 

ఇఇ, ఇగ దీపారాధన సామగ్రి 

| ఛం దీపప్ప వెలుగు 

వుంచు షై 

శ, రం వెలిగించుట; (పకాశింప 

జేయుట: ఆకలిని పెంపొందింప 

జేయునది; గా ఉత్తేజపరచెడు 

శ. గం 0 (పకాశింపజేయుట; 

శ [కం (థకాళించుట; 

శ, ఇం దీపపు వెలుగు 

శ కర్తం దీపన్న ంభము; ఇఇ 

శ, ఇషం చిన్నదీపము; వెన్నెల 

యగ, గొం ప కాశ మాన,మైన; 
మండిన; వెలిగిన 

జయ ర దింగారు, సింహము; గా 

సా fn 

శf, ₹గ[౦ కాంతి; జ్ఞాన పకాశము 

గణ గం కాంతిగల; వెలుతురు 
గల 

కణ, శం (ప్రకాశమానమైన 
శా ఇం చెదలు 

శ, శం దీవ స్తంభము; €raz 

శ], శాం దీవము; (ప్రమిద 
శ, ఇషం దీపమువెలిగించుట 



శక 

శు ఆగం అగ్గిపెట్టె అగ్గిపుల్ల 

శబ, (జా గొప్ప; పొడ వెన 

కళ ఆం మరణము 
శళళ్షా్యా, [ళా పొడవైన నూలిపోగులు 

గల: (పతి పనిని తాలస్యముగాచేయు 
వాడు 

AIEEE [ళా (తతి పనిని ఆలస్యముగ 

చేయువాడు 

కా [గం పెక్కేండ్తు జీవించునట్టి 

గా శం దీప స్తంభము 

హ్ ల రం దీపము; జగ 

a, రం రాజదర్చారు; [పభాన 

మరత్రి శృంగార రసాత్మకమైన 

పద్యప్తు సకము 
mn, రం బహిరంగ రాజసభ 

శాలిని రం కొలువుకూదిము; 

చెవాణము 

ama, రెం ఆంతరంగిక రాజనభ; 

'[పధానమగు కొలువు కూబము 

శ, అం. వచ్చి; గాగ్రా 
శ, [క పిచ్చివాడు; ఇక 

శ రం వీచ్చిః శ! 
శా, ఇషం నవిల్కోర్టు, దివానుపదవి 

శ, శం గోడ, గ 
arf గం దీవముంచుటకై 

గోడలో ఏర్పరచిన ఆధారపీఠము; 
గోడకు పేపెడి దీపము 

శ ఆగం గోడ; భాషా 
గళాలు ఆగం దీపావ? 

460 కళళ! 

శకి కం ద్వంద్వ యుద్ధమ్యు అల్లరి; 
నగారా; జిత 

గ, శ్ల[ం నగారాః ర్తం వరుణుడు; 

పాచిక [పద్ధతి 
శరా, ఆగం నగారా; పాచికలు చేసెడి 

కష: రం వెడల్పుతోకగల కాళ్ళీరపు 

గొ5 

క్రంళా కం కష్టము; బాధ; చింత; 

gant, (గా కష్ట(పద మైన 

జ్ఞ, [ae దుఃఖము 

కళగా కలిగించెడి 

శ్రర గం దఃభితుడుం, కష్టములలో 

నున్న జై 

త్తం శా +70 దుఃథిపడుచున్న 

క, ళం ఆశీర్వాదము; (పార్టన 

Fa-T-dt, ఇం కుఖా శీర్వాదము 

అగ [కాం (గశేయోధిలాష; ఆశీర్వ 
దించువాడు; ఆశీర్వదించమని. వేడు 

కొనువాడు 

EEE ఇషం ఆశీర్వదించుట 

IEC [క రెండునదుల మధ్యగల 

gaa, భూ భాగము 

[ల ఛం తోలు; చర్మము 

geet జం కొ త్తికిపదును పెకి స 

తొలుపట్ట 

gee! ర్తెం జిత RR 
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ర్రళి[గశ? ఇ ఇం దుకాణపు యజమాని; 
వ్యాపారసుడు 

gm, ఇం వ్యాపారము; 
దుకాణము పెట్టి జీవనోపాధి నంపా 

దించట 

కృశ్ళానా ర్హ పెట్టు వస్త్రము, మేల్మి 

వస్త్రము 

కక, fకా జితగానున్న (వ్య క్రి); 
మరియొకరితో కలనీయున్న 

రా, రాం రెండు బంతి పేక ముక్క 

[షం జతగానున్న ' 
కై ఇం రెందుబంతిషపేక్ర 

ముక్కు 

కళత్ర? రేం దుఃఖము, దుఃఖగాథ, 

-ఇగ్గా ఇతరులకు తన దుఃఖగాథ 
చెప్పుకొనుట 

కళగా ఇం గ్యాం నొవ్పిపుట్టు 

త్రెళషగగ |) ఇం ఖా దాధించుట; 

క్రళ[గగ్మ () కష్ట పెట్టుట 
అ, ) ఇ దుఃఖితుడు; బాధలలో 
కళళ | నున్న; జిబ్బుగానున్న 
అfaar, గాం దుఃఖితుడు; కష్టములలో 

సున్న 

shaq [షా ఆపదలోనున్న; అనా 
రో్యముగానున్న 

కశ, [కం దుఃఖితుడు; జబ్బుగానున్న; 
చురదృవవంతువు 

వ్ 

కశక ఆగం వరండా? ఇ 

డ్డెగ్తగగ ₹f[0 రొమ్ము మధ్య భాగము; 
ఓక కంఠాభరణము 

Th ఇం గం దాగుట: జ్యా 
రెండింతలు 

ద. f రెట్టింపు; జ్యా 
ED రాం కోట; క 

క్థైశల రం పాలు; (జ్ఞా పితికిన; నిండిన 

క్రగ ఇరఇం తిరస్కార నూచక్ర శబ్దము 

grt, Yo తిరస్కారము, చీవాట్లు 

TPIT, ఇం గాం తిరస్కరించుట; 
చీవాటు పెట్టుట 

కైకా ఇషం కాంతి; వెలుగు బ్లాగ్లు 
$f కా కాంతిగల 

fT. ఇగ్గిం విదియ; గ్రాలు] 
gaara, fm (పకాశవంతమెన, అండ 

మెన 

రగ, న్ా (గా 

తిరన్కరించుట 

క్షణ | గం పాలుత్రాగు (పాప); 
శ్ఞళచాళ $ పిన్న వయస్సుగల 

ధిక్కారించుట; 

దళ! ళం పాలుకాచుమట్టి పాత 

FIT (గం పాలిచ్చునది, పాలుగల; 

ఎక్కువ పాలిచ్చెడ్ 

కృష [గం రెండు వైపుల వదునుగల 
(5 త్రి 

థగ, ఇం ఇం క్రళ్గ?? 

fT గం పాలవలె తెల్లని; పాలు 

కలినిన; ఈం ఓక విషము; ఓ 

గడి . 
a 
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క్షా [గా చాలవాలిచ్చెడి 

గ [0 (పాపంచిక మైన 
gfaaf, 
కగ[, § (ప్రజలు 
థ్రగాగకే [గం (వాసంచికపు 
sme జం లోకానుభవముగల; 

రెం గృహస్టుడు 

guard, ఆగం 
న్యనహార చాతుర్యము 

అగ, [కం ధూడ్తకు; స్వార్థ 
పరుడు 

ghar, ఇం కపటము; మోసము 
క్ర నాం (సప౦ంచము; zn 

లోకానుభవము; 

ర్భం దుప్పటి; 

4 త్రరీయము 

a ఛ్గిం చిన్న దుప్పటి; 

శ్రర ) ఉత్తరీయము. 
క ఛం మద్యాహ్నము Zim 

ఆగక, fఇం సంవత్సరమునకు రెండు 

పంటలు పండెడి; గా సందిగ్గ మెన 

క, ణా దిలహీన మైన, ; చిక్కిపోయిన 

శ ౫0 దిన హీనత, 
క్ర. ర్తిం కు 

కాగా ఈం f రెండవసారి; మరొక 
పర్యాయము 

క్ర[771, ఇం సందేహము; అనిశ్చయము; 

ఆగ ) కం భాషాంతరీ కరణము 
gam, చేయువాడు దుబాని 

fear, గా రెండంతస్తులుగల 

శం (పవంచము; (వవంచ 

7, ఇం తోక; గ 

క్రగా్శంశాగిం గుజ్లపుతోక క్రిందు 
గావచ్చు జీనుపటకా 

కణ గం తోకగల 

క్రెగళ్ష: గం రెండు మాసముల 
కొకసారి జిరుగునల్టి 

కైగ్గశ్షగ. [కొం రెండు ముఖములుగల; 
రెండు నాలుకలుగల; రం మోసగాడు 

కాగా? ఛం సవతి తల్లి: (ఇగ 
కు జా రెండు రంగులుగల; 

జ్ఞైళ/ 1 రెండు విధముల; కవట 

పూర్ణమైన 
క్రెళగు [ఇం (పవచండమైన; అంతులేని; 

ఘోర మైన, ఆపార మైన 

FTSUAT, To Ti తిరన్కరించుట; 

తిరస్కార పూర్యకముగా తొల 

గించుట 

NT, ఖం గాం దాగుట; దూరమగుట; 

ఆద్భుశ్యమగుట [దుర్నిణి 

క్రెళతగ్గా ఇం దూరదర్శినీ యం|తము 

క్రెళషాగ. ఇగ కుట; మోనము 
gm, రం దిమ్మెస 

Fa, జం సంకొటన్టీతి 

$d: Jo గా gd 

TE, కొం మొండి పట్టుదల 

కాల, ణా మొండిపట్టుదల గలవాడు 

IT రం దుష్ప్రవర్తన 

క, కొం ద్యుష్పవర్తన;ః [క దుష్ట 
వ ర్రనముగల; నీచాతి నీచుడు 
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guard, (జా నీచాతి నీచుడు 

CAE ₹fం దొపరికము, రహస్యము; 

శర హస్యముగా 

FT, గాం జం తొలగించుట; దూరము 

చేయుట, దాచుట్క,ు ఇ కం దూర 

మగుట; దాగుట 

3TH, గం దుర భమెన 
ద, ల ™— 

ga, To తిట్టు; ఇదుమాట 

జ్రైెళళా కం కపటము; దాపరికము; భేద 

భావము 

శ ₹ళ్యా దురాశగల 

gu, కొం సీచన్వ భావముగల; చెడ్డ 

తల౦ంప్పలుగల వాడు 

కంగా, రాం పావము; అపాయము; సంక 

టము; (జాం కఠినమైన; పాది 

రశ, (గా మోసకారియైన; పెకి న్నేహ్ి 

తుడైన; రెండంచులుగల 

శశ [ళం సరిడిద్దబడిన; సరియైన; 

దోషరహితమైన; తగిన 

germ, చం సంస్కరించుట; మర 

మ్మతు; చక్కందిద్దుట 

rt (ళా ఊపాంప శక్యముకానిది 

gh, గిం దుర్వాసవ; (జ్ఞా దుర్వాసన 

శలది వ 

జ్ఞ. రం కోట; జా దుర్గమ మైన; త్వరగా 

బోధపడనిది 

జ్ఞ, గం దరిద్రుడు; యాతనవడు 

చున్న 

క్రగేగ్గా ఇగ దారిద్ర్యము; దురదృష్టము, 
నరకము 

క్రైగ. f పో ళక్యముకాని; త్వరగా 
బోధపడనిది 

గ రతిః . git fo పార్వతి; నల్ల పిచ్చుక: నీలిచెట్టు 

క్రళశ్శా గం అసాధ్యమైన; క్రాంశ్గాలళా 
జ్ఞ, ఇం (ప్రమాదము; దుఃఖకర 

మైన సంఘటన 

ఇల గొం తెలియళక్యముకానిది 

కడగా, జా |వబలమైన; అణచ 

క్రజ్శగాగ్య షా వీలులేని 

శళళాగ ఇం దురదృష్టము; దురవస్థ 
జగ, ర్భం ఆపత్కాలము; మబ్బుకమ్మిన 

నము 
qq, రం చెయుపేరు; మూలవ్యాధి 

grant, గ్ఞ నివారింప శక్యముకానిధి 

శ్ఞగ[గా fz సతి లేనివాడు, రెం దురద్భ 

వపు; పొపము;ః చెడసని 
ణి 3 

క్ర, ఆగం నీతి లేమి 
క్రజోశా [1 బలములేన్వి పెళు-నెన; సన్నని 

జ్ఞక్బ[ఇ, [ఇం దుష్టుడు: మూర్దుడు; ఇం 
చెడుబుద్ధి; తెలివి లేమి 

గటా 

జ్ఞగో్ళ (ఇ భరింపరాని 

gad. fa దురదృష్టవంతుడు; 

భగ 
ganz, ర్తం దురదృష్టము; గా దురదృష్ట 

వంతుడు 

జ్ఞ, రం తామము, కరవు 

TIY- 
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, [గొం నివారింపశక్యముకానిది 

చెడుకోరిక, చెడుల 

వాటు 

BEE? (జ్నా అవినీతుడు; వినయము 

లేనివాడు 

క, రెం చెడునడత: [క్షం చెడ్దనడవడీ 

గలవౌడు 

కళగా శం చెడ్డనడవడి; చెదువ్య తిః 

"మోసము 

్ఞశాభీ[ ఇం ఒక విధమైన గుజ్జపువడక 

శశాక[, ఇం రెండు పేటలమ=ల 

ఇతాగేగు ఇం సకువులు వెనుక కాళ్ళతో 
తన్నుట 

కైళలగ ఇం గం లాలించట; మరి 

పించుట [కోడలు 

కా, ఆం సెండి కూతురు; కొత్త 

క్ట, ర్వం పెండి కొడుకు; క్షం! 

కరక, భం పెండి పాట 

కత ౧ కాగ పెండ్డి కూతురు; 

ల 
జ్! 

fea, (కొత్త 

కశక, ) కోడలు 

శ? రం ముద్డువిడ్డ ఇగ! 
ఇకక, ఇం. చూదినింంన మొక 

సవ్నవి దుప్పటి 

గాగ కం మురిపెమ్యు లాలన 
FHT, చం fo 

లాలించుట 

పెరిపిందుట।; 

క్ఞణ[₹1, [ఇం బహు ముద్దయిన, మిక్కిలి 
(సేమప్యాక్రుడైన; రం 
కుమారుడు 

కలలా రం జింపకానా; తివాసీ 

ర: (గా రెండు, ణా 

క్ఞెళగా రం దుష్టుడు; శత్రువు: రాక్షసుడు 

జ్ఞా, ఇషం బేడదిళ్ళ 

జగ, ఆగం చింత; తటాప్రటాయింప్ప 

దగగ రం ₹(కువు; క్ర 
కష? 6 [ఇం కఠినమైన; 1౯౯ 

జ్ఞ. ఇం కష్టము; ఇబ్బంది 

గల రం ₹ౌలువ 

శ్ఞెళచాగొళా రం చెడ్డనడవడి; [కా చెడు 

బుద్దిగ లవాడు 

27 ఇం దుర్మార్గపు వని 

gfe, రం సీచకార్యము; పాపము 

రెగౌగౌ, ర్పెం శ(తువు; కళ 

క్రగగాగ ఆగం గ్యకుత్వము; కశ 

౭7 రం కఠిన కార్యదు; (కాం కష్ట 

సాధ్యమైన 

ముడు ల 
దె 

కాళ, రం చెడ్డపని; పాపము 

ద్ఞరగ[, (ఇం పావి; చెడ్డపనిచేయువాడు 

క్రైళ్తొగ, కం నీచకార్యము; పాపము; 

గా పాపి; దుష్షముగాచేయబడినది 
ఇ 

క్ఞాజ్ఞగకా ఆగం పాపము (శా నీచుడు, 
పాపి 
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జ, ర్షం కోమ్టుః పావముః నేరమ్ము 

fo నీచమైన; పనికిమాలిన; నేరము 

గల 

Se is ho దుర్గ భ మైన 

క్ఞశ్షర!* f70 జములు నేతగల; భూ 

జములు నేతగల వస్ర్రము 

$7, (కా తరింప శక్యముకాని; ఈద 

రాని; కష్టమైన 

కణ, గం సహింపరాని 

కశ" ర్వ మనుమడు; కుమా కుమా 

రుడు 

శక, f7 రెండుచేతులతో చేయ 

ఐడిన; రెండు పిడులుగల 

al చా fr పాలుపితుకుట 

శ్రెశ్షిగగ ఆగిం పాలువితుకు పాత్ర 

a, జం రెండు మడతలుగల; 

రెట్టింపు 

అ, గం [కం పునరుచ్చరించుట; 
రెండుగ మడచుట రెట్టింపు చేయుట 

డ్ధశ/క్షు ₹[ చాటింపు; ఒట్టు; పాలువికు 

కుట వితికినందులకిచ్చుకూలి; సహో 
యము కొరకు వేనెడి కేక 

కశ? కం దురదృష్టము; చెధ వ్యము 

జైళ్ళ! గగ, fz దురదృష్టవంతురాలు, 

వితంతువు 

gar, గా దురదృష్టవంతుడు 

శ], 70 [గ్గు పాలువితికించుట 

కటి రాగం కుమార్తె; రాగ 
30 

కశ? రం కోరిన కార్యము; fq 

దుఃఖితుడు; కష్టసాధ్యమైన 
కశ], కొం రెండు బంతి పేకముక గ్రా 

కా (జా ఒకరిద్దరు; 

కొన్ని; కొద్ది 

రగ ఆం దుకాణము; క్రైళ?గా 

{PITIT రం దుకాణపు యజమాని; 

వ్యాపారస్తుడు 

ఒకటి. రెండు 

grant, ఛం దుకాణము. పెట్టి 

జీవనోపాధి సంపాదించుట; వ్యాపా 

రము 

శరా శసిం విదియ ఇ ఇళ బైల 
చాల అరుదుగా కన్చించుట, చాలి 

దినము లకుకన్నించుట 

క్లైష్గగ f70 రెండవ; మరియొక 

జగ. దం రాయబారి; తా రు వాడ 

దేవదూత; వారాహరుడు 

జరగా రం రాయబారి కార్యాలయము, 

Embassy 

| | ఆం కార్చుడు క కి 

జాణ. కం దూతభావమ్ము దూతకర్మము 
జా రం పాలు | 

శ్ ఇళ్ల (కా ₹f[ం ఎక్కువ పాలుగల 

చన్నులుగలది 

gqfuart, రం పాలిచ్చుదాది; ఒక 

వివాహవిధి 

శక, రం ధన, ధాన్య, పృథు 

పౌ(తాదులు 
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ఇఇ శం ఒకే త్రీపాలు f7, దూరదృషీగల; వివా? జ్ఞా ఇం త్ర gat, f7 లప్ప 80 
(త్రాగినందున సోదరిగా భావించబడినది 

ఇ రం ఒకే స్రీపొలు (తాగినబాల 

కులు " 

స్వా పాలు (శ్రాగుపనీ పాప; 

CEE చిన్న వయసుగల 

ఇళ్ళు. గం తెల్లని; పాలుకలిసీన; 
పాల సంబంధ మైన ళం ఒక తెర్చిని 

- రాయి; ఒక తెల్లని గడ్డి 

శ్, zo రెట్టింపు; జడలిన; “కలత 

జెందిన; బాధనొందిన; ర్హ్తం కొండ 

కనుమ; లోయ; గ్గ రెట్టింపుధర; 
రెట్టింపుచే యుట 

శెగగ గాం రెట్టింపు; రెండింతలు 

CCD జం గరిక; దుబ్బు 

శ₹ఇజ్టై [ం[[ం సమక్షమున; 
ముఖాముఖి 

ఇగ గం భారమైన; సహింపరాని, 
కష్టసాధ్యమైన 

771, 0 గం ఊోగుట; కదలుట 

qT, గా దూరదృష్టిగ లవాడు 

శర, ఇం దూరదృష్టి 

శాల గం గం దూరమున; fక్షా దూరపు 

శాఖ, రం పండితుడు (ఇం చాల 

దూరము వరకు చూడగల; దూరాలో 

చనగలవాడు " 

qe, రం గద్ద; విద్వాంసుడు; దుర్చిణి 

$e. ఇగ దూర దృష్టిః వివే 
కము 

Ze, 

| 

నుడు, గద, జ్యోతిష్కుడు; 
2 ది 

్ఞ[7, ఇం దుర్చిణి 

(3 క qT ఖ్ గా దూరముననున్న 
ge: 

శారాగగు [10 దూరమునుండి వచ్చిన 
కా లం దూరము, ఎడము 

గళం శాగ్గిం గరిక? జ్ఞ 

క్షార | లం పెండి కుమారుడు; భర 

క్షా: స్ట క్త 
జ్ఞా రం దురుణము; దోషము; 

రోపణము; "నేరము; నిందించుట 

qx, fఇం నిందింపదగిన 

జ్ఞ ణం కళంకిత మైన; దోషయు క్ర 
మెన 

దోషా 

| FI [జాం రెండవ; మరియొక, ఇళర 

మైన 

కళై షం హిందీ “ద్విపద” పద్యము 

రెళ్ళు గం కన్ను చూపు రెండు సంఖ్య 

శ్ఞగ రం కన్ను: దృష్టి 
qa, ర్సం కనురెప్ప ఇషా 

గణ f కంటి కగవడునట్టి 
ర్, zo గట్టిగా నున్న: ఐలముగొనున్న; 

ర్హం అత్యంతము 

అశ, ₹₹0 సంత్యనంధుడు; ఆగ 
Sa 

గా దార్థ్యము; దిటవు; 

హై గట్టితనవఏ 

1, fro: మిక్కిలి గౌరవింపబడిన 
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శూ ఇం గంగడోలు; తోలుతిత్సి; 

మేఘము; చేవ 
ghar, ర్భం 

మోయువాడు 

శా [ఇం చూడదగిన; అందమైన; 

క తెలుసుకొనదగిన; రం నా టక 

దృశ్యము; పకృతి దృశ్యము 

శక, [ొం కనబడుచున్న; అందమైన 

శ, రం అనుభవము; సాక్షెక్కారము: 
శతు లేక చోరభయము; గం చూడ 
బడిన; తెలినికొనబడిన; (ప్రత్యక్షమైన 

ei, రం ఉదారణము; ఒక అర్థాలం 

కారము; శాస్త్రము, మరణము 

చా గం చూచుట; చూపు; (పకాశము; 

అభిపాయము; బుద్ధి 

₹f౯గ07. కం భొవనావద్ధతి; చూచురీతి 
cheat, (గా కంటిక గబడునట్టి 

ర, ఛం చూచుట, చూపు 

కెఇ అం చూచుట; దృష్టి; చూపు; 

_క్షాగాక్తం చూచువాడు | 

కెఇ], గాం గం చూచుట్స పరిశీలిం 

చుట; వరీక్షించుటః వెదకుట 

షానా ) ఇం తనిఖీ, వర్యవేక్షణ; 
శశ, $ సంరక్షణ 

కెఇ, గం కొ(తిమమైనన; పెతళుకు 

బెళుకుగల 

శళచళు ఇం పరస్పర దర్శనము; 
“ఆం కొం ఇతరులను చూచి, అను 

కరించుచూ 

తోలుతి త్తితో నీరు 

ara, రాం పటాటోవము; ఆడంబరము 

షా రిం వెద్దకాగు; ఆన్నమువండు పెద్ద 
రాగి పాత్ర డేగచా 

ఇగ రిం చిన్నకాగు; చిన్నపంటపాాత; 
గోకర్ణము 

కాగ, శాగిం- చిన్నవంట పాత 

షె, ₹గ/౦ ఇచ్చుట; దానము; కానుక; 

బహంమానము; రం ఆప్పు 

షె, గం అస్పువడిన; బుణసడిన 

గాచు. రాగం బుణపడి యుండుట; 

అప్పుపడుట 

కెలా ఇం వడ్తీవ్యాపారము 

కెఇ ఇం [10 ఇచ్చుట, అప్పగించుట; 

రెం అప్పు 

కెళ్ళి, ఈం చెల్లించవలనిన డబ్బు 

ఫా ఇం ఆలస్యము; విరామము; 
శె $ సమయము 

కెఇ కం రాషసుయు; దేవత; వరమాత్యః 

రాజు; భర్తః మరది; (గా స్వర్గ 

సందింధ మైన; గొారవింపదగిన; 

కక, ఇగ గడప, నింహద్వారము 
షష, రం దేవత; దేవ (వతిమ; జానేం 

_ర్రయము 

శ, ఇగిం వేశ్య; దేవాలయములలో 

నేవచేయు నర్తకి 

కెఇ రం జా దము సౌందర్యము; 

కాంతి; వ్యవహారము 

శా రం మరది ' 



468 కణ. 

Ol G 
td ti { 3 1 t CX 

fo 
EX ఫ్ర 

౫7, [ఇం పిచ్చెత్తినే, ఇ 
గజాలా రం ఇచ్చువాడు; ఇం గోడ 

కాగా? త్తం దివాలా fT. 
జౌ వాలా <A వ న అదు అ ఇ కజానాక్ట ఆగం వద్దివ్యాపారము; ఫ్లెగ్గాల్లెళా 

వాల క త 

కళ, ఇం దవత; ప్టపుకాణీ; పారంకి 
ఇవ్ ఇ. వో జావ టా ఆ 

కళ్ళ క్యా దశయ; రాజ్యము; [పదెశము 

శకాలు fఇం దేశములో పుట్టిన; వాడుక 
కావనుంది పుట్టిన (శబ్దము) 

టి యల 
జో 

a చఉశమునుండి ed షొ ౮ 

క క్ సి గ ఇ 

ff, = (వొంతయ లేం చశ భాష, 

శం దశమున వాదబషినవి జాతీ 

యము, సడ సందంధమెన 
ఓ 

డబ, (ఇ దళశమున వాడదిషునది. 
3 

జాతీయము 
లల are] 

సక ఇం శరీరము; జీవితము; రం 
అఎనము; (గ్రామము 

కాగ క (గామీణుడు; రైతు 

hm. ఇగ మోటుతనము; 

ఆనా గరికము 

dear శగిం మరణము; 
వోషణ 

crap 
fm, 
కెళ్లిన, 
డ్, ణం మరణము; గ్గాల్యా 

కన్లగా, గ (గ్రామము; 

అ, గం  (గామసంబంధ మైన; 
అనాగరికుడు; (గ్రామీణుదు 

కడ[ఇ[గ రం మరణము; కెక్ట[౫ 
కక, రం అత్య: (పాణి; శాగ శరీరము 
కశ్చ కొం దైవము ఆకాశము 

విషం ఇంటి గడప 

కశ రం రాక్షసుడు 
₹qfa౫, {50 [గా (పతిదినము, [షా 

ప్రతిరోజు జరి గెడి 

కా, qo శోక ము దీనత్వము; స్రీ 

చత్వము; దారిద్యము; (క్యా దిన 

సంబంధ మైన; ఇచ్చువాడు, గ 

ఇచ్చుట; ఇవ్వబడిన వసువు 

ఇ₹గాఖా గ (వతి దినపు; దిన సంబంధ 
మెన 

₹fణ-7౫. రం దినపత్రిక 

శల కొం దీనత్వము; దారిద్ర్యము 

శీల, ర దేవత; , ఆదృష్టము; భగవ 

తుద జ్ఞా దేవతా సంబంధ మైన 

ఇ రిం జ్యోతిష్కుడు: అలాగ! 
శ, రం దెవికము; ఆకన్మి కము' 

eC fa దేవతా సంబంధ మైన; 

దైవము వలన కలిగిన 
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ati} రం జ్యోతిష్కుడు; (ఇా ఆకన్మిక ఇ, రం రెండు నదుల మధ్య (వదేశము; మైన; దేవసంబంధ మైన నదీ సంగమము; రెంటి కలయిక; శేగ్గాఖా ష్య శారీరికము దేహమునుండి తాటిదోనె; కొండలోయ పుట్టిన షా రం దొన్నెః దొవ్న; దవనము 
ఇ గం రెండు; రెం 2 సెంఖ్య ఇ }et చిన్నదొవ్చ 
భ్ [2 రెండునదుల మధ్యగల | ఇ ° 
ear, భూఖండము ఇ, గ్య ఇద్దరు; రెండును" 

ఇళ్లాం ఇం మధ్యాహ్నము; AE నా | 
రెండూ; ఇదరూ . 

కా | [గాం ద TT. fo రెండు పంటలు పండు 
ఇ గాం. ఒకరిద్దరు; ఒకటి రెండు; నట్టిది 

కొద్ది కొన్ని “| భష సం గ్య మరొకసారి an, f70 వర్ణసంకరమెనః ఇ | భా గొం రెండంతస్తులుగల రంకు మగనికి పుట్టినవాడు; ఆ(కమ afer 

సంతాన ము ₹, [శా రెండు ముఖములుగల; 
ఇఇ భం ఓ తిడి; కష్షము; సంధి రెండు నాలుకలుగల; రం మోసగ్గా క్ర 

గ్ధావస్ట; బాధ కా [షా రెండూ, ఇద్దరూ 
ఇళగ్గ్ధా To ₹[ాం ఒత్తిడి చేయుట; శబళ, fక్య రెండవది; ద్వితీయ 'ేణికి 

బాధించుట చెందిన [కౌరియైన 
౫-7 కొం షం భాగా ఇళళా [గం పండు రంగులుగల; మోస 
ఇ, కం నరకము; గ్మాళ్యా ఇళ్ళ రం జోలి; ఉయ్యెల 
గళ, గం నరక సంబంధమైన ' ఇ, గ్య రెండుపేటలుగల 
షాగ్గ, [క్యా గ్య మోకరించి కళగా ఇం ఉయ్యల; పెద్ద డోలి 
ఇ, గం. రెండువైపులకునం; | ఇన్నా, f70 ఊగుచున్న; అస్థిర 

రెండు పక్షములకు అనుకూలమైన మైన; సండేహాన్పడ మైన 
ఇళ fr రెండంత నులుగల <ieraza, fz ఊగుచున్న; అస్థిర కరంగా? క fa: మైన 
ఇ, రాం జాములు నేతగలళాలువ; ఇల, ఇం డోలి; ఉయ్యెల 

రెండు తీగల వాద్యవిశేషము కా కొం కళంకము; పావము; లోతము; 
ఇల గం రెండువైపుల వదునుగల | దుద్గణము, వేరము తప్పు 
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ననాఖనాననననను శర ర్ం నేరారోవణము 

7, [గా దోషముగల 

ఇ గ రం నేరస్తుడు; పాపి 
ఇన, ఈం జములు నేతగల దుప్పటి 
అ, ర్తం వ్నేహితుడు; fra 

భాగా రం న్నేహము; 
ణా మై(తితో కూడిన 

ఇ, ఇం వ్నేహము 
భశైగా రెం కుమార్తె కుమారుడు; మను 

మడు 

ఇళ్లకు రం గర్భము; వేవిచ్ళః కోరిక, 
గర్భిణికో రిక 

రగా, రం పా లుపితుకుట; పాలకుండ 
ర. = | పాలుసితుకు పాత్ర; పాలు 

వితుకుటు 

కం ఈగ రెండుమడతలుగల దుప్పటి 
mg. To [కాం రెట్టింపుచేయుట, 

షునరుచ్చరించుట రెండవపార్రి 
చేయట; ఇ గాం రెట్టింపగుట; 
రెండు మ డతలుండుట, '60డవసారి 
జరుగుట; షన రుచ్చరింపబడుట 

క, కిం “దోహా” యను హిందీ 
ద్వి వదపద్యము గా రెండు పొరలు 
లేక మడతలుగల; రెటించ్యు జత యెవ 

బి 

ఇశ్రా ఇంగా పునరుచ్చరించుట 
రెట్టింవుచేయట; రెండనై మడుచుటి 

చక? ఇం రెండు చరణముల హిందీ 
పద్యము; ద్వినద 

కసా, ర్త మనుమడు; కుమా రె కుమా 
రుడు; గాం పాలుపితుకబిడీన 

(వవ) 
శోక ఇం పరుగు: వరుగుపందెమ; 

అందుబాటు; తటాలున టెనిడుట 

ఇశ్రళ్ళరా, భీం గట్టి (సయత్నము; కథన 

పరిక్రమ; పనికొరకు అటునిటు పర 

గులు దీయట 

ఇకా 0 స్వాం పరుగెత్తుట, పోవ్వు; 
వ్యాపించుట 

ఇళణఖిళగం ఈం తొందర; హడావిడీ; 

ఎక్కువ పరిిశమ' 

ఇక, ఇం పరుగు; వరుస" వేగము 
ఆ[కమణము 

ఇగ, ర్తం దూత కార్యము, సం దేశము; 

రాయబారము 

ఇ, కం దవనము; దొన్నె; దొన్న; 
₹ం గం అణచుట; తవింప జేయ 

ఇం రక్తం చుట్టు కాలమార్చు; దాడీ; 
మంచికాలము పలుకుబడి వంక, 

యుగము; ఇగ పరుగు 
ఇ కిం ఘనత; పలుకుబడి 
ఖా రెం పెద్దబుట్ట; నలు వైప్పల చో 

వచ్చుట; జబ్బు తిరగ ' బెట్టుట; 
తిరుగుబాటు; వెషన్సు కోర్డు; ఉద్యోగ " 
సంబంధమైన క్యాంపు 

ఇ, రాం మార్చు; అదృష్టము 
వయస్సు; కాలము: వంతు; వెనన్ను 
కోర్టు; తిరుగుబాటు 
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భళి ఛం చిన్న బుట్ట 
ఇకో, రం బలహీనత 

బే రం దుకద్భృష్షము 
ఇళ్ళ. ఇం సంపద; ఆ చః 

dan. రం నివాసస్టాన ము; ఇల్లు 

శ, గం ధనవంతుడు; Ararat 
షల. ఇఆగ్యినిరి సంపదలు; 

ఐశ్యర్యము 

కషాగషా రం ద్వారపాలకుడు; ఇ fషడ్ఞ[ 
శో, రం దుష్టన్వ భావము; చెడ్డనడత 
భా రాం మనుమడు; కుమా రె 

కుమారుడు 

ఇగ ఛం కుమా రె. కూతురు; 
మనుమరాలు 

ఇగ ఇం కాంతి; వెలుగు 
ఇనా, ళం కాంతి; తేజిన్సు 
శస, గం కాంతిగల, తేజన్సుగల 
శ రం జూదము; FT» 

ఇ, రం (ప్రకాశము; ఎండ 

₹ గం (వకాళింప జేయునట్టి : 
నూచించునట్టి 

శ, ర్దం (ప్రకాశము; వల్ల డిచేయుట; 
సూచించుట; (వకాశించుట; fa కాంతి 

గల; సూచించునట్టి 

కష ర్త (దవించుట; [వవాహము; (దవ 
పద్యము; పలాయనము 

౫777, 7౦ [క్యా దయతలచుట; కారుట; 
(దవించుట 

డా ర్త వస్తువు; ఆ న్తీపాన్తులు; మందు;' 

కకం (శా చూడదగిన; చూపదగిన 

౫5౭7, రం చూచువాడు; చూప్పవాడు 

క, fం (దవింపజేయునది; జాలి 
కలిగించునది; ర్హా చం(దకాంత మణి 

కౌగా గం కరోగిన; వేగముగల; చెల్లా 
చెదరైన; పారిపోయిన 

కాగా f7ం వేగముగల; ₹ాగ[ంమిక్కి. 
వేగము 

ZINA, గా వేగముగనడచునట్టి 

రగా రాగం కరగుట; పారిపో వ ట్య 

గమనము 

సగా రం చెట్టు జ 
క్షణ రం విరోధము; నేరము: హింస; 

కీ డ్రుచేయుతలంవు 

కళ్ల! గం కీడుచేయవాడు; ద్వేషించు 
వాడు 

భే కం జత; ర్వంద్వము; స్మి భేరి 
రోడ, రం జత; ద్వంద్వయు: ద్దు 

పోట్లాట; శ్రీ ఆ పురుషుల జంట; 'అనిశ్చ 
యము రహస్యము; జంట 

డల (కా రెండు; రం జిత; జంట 

డగ రం మార్గము; వాకిలి 

ITI, 

ETT, 

డర, ఇకా గుండా ద్వారా ర్షా 
ద్వారము 

[కం వాకిటి కావలివాడు 

| (కణ రం (వాహ్మణుడు; క్షత్రియుడు; 
చెత్యడు; పక్షీ; పల్లు; చందుడు 

[కరా గం రెండవ; రా కుమారుడు 
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ళు ఇం నిచియ; భార్య 

ొళళాాగా రిం గృహస్థాశ్రమము 

ళా గాం జ్యా _రెండ విధములుగా; 

రెండు భాగములుగా 

గాగ, రెం ఏనుగు, [శం రెండుదంత 
ములుగలది 

కా ర్పం దీవి; 

ఆధారము 

జెళా, రం శ(తుత్వము; పగ 

కక గా కేతువు; గ్ల చ్వేవముగల 
వాడు 

డే [గాం రెండు 

జే గ విదియ. క్ల 

డేగా. రం ద్వైతభావము; భేదభావము; 
జంట, జిత, అజ్ఞానము 

పులితోలు; పృలి; 

కల, 4 భిన్నేత్వ ము; ఆనిశ్చయము; 

వేదమును పుట్టించుట; ష 

నొకటి 
షఢడుణములలో 

భిన్నత్వము 

కే. [క్యా ఇద్దరు రెండుమే; ఉభయులు 

Tia 

gl 

షల త్తం జిరిశాటము; చికు. 

ఇలా, రాం ఆడంబరము జంజాటము; 
కలవరము; తంటా 

బలా రాం కపచినాటకము. డాబుసరి; 

Ym ఇం సాం క 

డుట; మోసగించుట 

జి రేం పనిపొటలు; పత CRN 

5! Tt =o జ్వాల 

కాళ్ళళ ఇగ గం దగోళము, కలవర 

పాటు / 

ఇష రం అగ్నిజ్వాల; హోరీ dor 

లోవ శక దూరుట; చొచ్చుట 

far, ఈం fm దూరుట; దిశదికుటి; 

చొచ్చుట; నష్టమగుట 
బో, ళం చిగబడుట; దూటట; \ 

చిత తడినేల; ఏటవాలుభూమి; బిసా 

గా = గొట్జేదాటు, వేలం వ్ర 

బో గాం గం చొప్పించుట; గూవ్నటి 

బాణా, గం షా బగా 

EE వం గుండెఅదురు, 

లున, తక్షణమే 

TRqFAT, 

ఇకా లశా[ ఇ, 
చుట; (వకాళశించుట 

ఇల. రాగం గుం డెఆదుష; 
జంకు | 

ఇకాణ లగ్గం గుండెఅదురు; భయము; 
తత రపాటు 

ఇగ ఇం భయము; గుం డెఅదుడ; 
జాం గం భయపడుచూ 

YT, ఇం జం భయవడుటిః 

తత రవడుట 

ఇషా ఇం (తొక్కిడి, గడకిడ 

fz ౧ కటా 

శం £50 గుండెఆదు 

జట? అగ్నీ పజూలిం ఫ్ 

చనా ల ఆ ఉట 
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qT, ఇం గం వడ్యత్రోయుట | ఇక, రెం విరిగిన లేక (కింద పడన 
నెట్టుటు చప్పుడు 

ఇణిగ్సా f నెటైడి; వడ త్రోనెడి 

RTT, కం (కొకి౧డి;, ముందు 
వెనుక లకు నెట్టుకొనుట 

చ రిం కుదుపు, (తోపుడు; ఢీకొనుట, 

ఆభఘాతము; ఆపద; నష్టము 

ఇళ? షాి ఇగిం ఇద్దరివ్యక్తుల (గుద్దు 
లాట; కొట్లాట 

ఇరా రృ కుదుపు; ఊపు; _తోప్పడు 
ఇ, ఇం శృంగారము; తళుకు బెళుకు 

77, ఇం జండ్యా గుడ్డ పీలిక; శ్ళంగా 

రము 

ఇకాగ[, ఇం పీలిక; ముక్క; తునుక; 
_-ఇ [ఇ ఇళ్తగ-చీల్చిచెండాడుట 

ఇళ్చా క్త చెట్టుమొదలు, శరీర మొండెము; 

ఏదైనా పడిన చప్పుడు 

ఇశ్రా భం గుందె అదురు, 

భయము 

ఇక, ళం గుండె కొట్టుకొనుటు 

జంకు 

ఇక, ఇం f%ం గుండె వేగముగా 

గొటుకొ నుట; 

ఇక], రం గుండెఅదురు; భయము; 

దిష్టిబొమ్మ; ఏదైనా పడినచవ్చుడు 
చి మజా | 

ఇళ్రాళశ్రి గా కొం గం దడదడమని శబ్ద 

మగుట 

ఇక[, వం తూనికరాయి; (తాను; బరువు; 
సరియెత్తు:.శ్లాగ్రాంవడికట్టుట 

జంస; 

grag, fro [గం త్వరత్వరగా; 

ఫెన్లన; దబాలున; గభీలుమని 
ఇక, రక్తం దబాలున ఏదైనా (కిందపడిన 

చప్పుడు. సాగు ణా హఠాత్తుగా, 

ఒకేసారిగా 
భక, ఇం ఆయిదు లేక వదిశేర్ల 

తూనికరాయి; గుడ్డ అంచు 

ఇకా ఇం ఛీపో; థూ తిరస్కార 
సూచక శబ్దము 

ఇ, ఇం దురభ్యాసము;ః ఇరా 
Tm, ఇం గాం గద్దించుట; 

చి వాట్లు పెట్టట 

బాగా గం తొలగిన; తొలగింపబడిన; 

పోయిన _ఖ్యాన్యా_తొ లగించుట; పార 
రో లుట;ఇఇ[ఇ.లొ లగించుటి; సారు 
జప్పుట 

ఇf7, గం దుర భ్యానముగల 
ఇగ్గాళా రం ఉమ్మెత; ఒకకొమ్ము 

వాద్యము; క్యాఇకా 
ఇగ్గళా రం ఉమ్మెత్త 
ఇళ్ళ ఈం పెద్దమంట; ఆగ్ని జ్వాల 

ఇలా, ఖం 80 భగ్గునమండుట 
TTT, To ఈం రగిలించుట; అగ్నిని 

(పజ్యలింప జేయుట 

చా కీ రాం ఆని; దోవిడీస్తాత్తు; మూల 

ధనము; సంకలనప (+) గుర్తు, 
గ్య యు క్రమైనః ధన్యమైన 
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ఇ; ఇం ఐశ్వర్యము; 
గాగ్రా రం ధాన్యపు కొట్టు 
ఇగ ff ధనవంతుడు, ఇనా 

ఇగ ఆలం యువతి; గ్ల ధన్యమైన 
ఇగ. ఇ ధనియాలు; కొ త్రిమెర 
ఇగ, గా ధనముగల; నేర్చు గల; 

అదృష్టవంతుడు; ధనవంతుడు 
ఇలా గం ధనము; పేరు (ప్రతిష్టలు 

గల 

ఇన్బ ర ధనున్ను; విలుకాడు; ఒకరాళ్థి 
qT, ర్హాం విలుకాడు; షా 
ఇన్చాళగ, ర్వా దూదేకువాని విల్లు; ధనుస్సు 
కాలా, ర్త విలుకాడు; ఇగ 

కా రం విలువిద్య కాగ 
రాక రాగా వాణయుద్దము 
ఇని ఇం వ్లలాడు కొను చిన్న 

విల్లు 
ఇనా రాం మొండికేని కూర్చొనుట; fz 

ధ వ్యమెన 

వ్నాగ్ట్రా, రం మిీక్కిలిధనవంతు డు; 
షెద్ద వడ్డీ వ్యాపార్రి 

ఇన్నా గా కృతార్థమెన; [ప్రశంవీంవ 
దగిన, భాగ్యశాలి; రాం పుణ్యవంతుడు 

keri రం అభినందవము 
ఇ ₹్ర్లోం సవతి తల్లి: జ్ఞా ఇం 

(పోశరెవీంప దగిన; ధన్యురాలు - 
ఇగ రం విల్లు ఎడారి; ఆకాశము 
క్యా భం చెంపదెబ్బ, ఏదై నావడిన 

చప్పుడు 

0 

1 

rn 

| ar Fo fre కొట్టుట _ప్రెకడకుట 
ఇంగా రం చెంపదెబ్బ; నష్టము 
ఇష రాం కళంకము; మరక; మచ్చ; 

దోవము 

భాగ: ఇం గా దదాలున పడుట 
షణ గాం ర్గం బెదరించుట; భయ 

పెట్టుట 

ఇస అగ్గి గద్దింపుః బెదరింప్ప 

ఇషం ఇం [గం కొలిమి వూదు; 
గాలి వింప్పట 

auf, 
qf, 
ఇఇ రం ఏదైనా భారీ వస్తువునడిన 

చప్పుడు 

కాగాక? అగ్గి కువ్పిగంతులు 
ఇ. ఇం ఒక హోలీ పొట్ట ఇ్ల 

గడబిడ; గోల; సల్లీ కొట్టుట; కున్నీ 
గంతులు 

qfeyr, రెం హోరీ పాట పాడువాడు; 
గా గడబిడ లేక గోలచేయువాడ; 
పల్టీకొట్టువాడు 

TT, fo ఇం కె ఇ 
ఇషా రం దెబ్బ; (గుద్దు 

ma, ఇగ, (50 జడ్, కొప్పు 

ఇషా ఇం సం పరుగెత్తుట' 
ఇ₹ కొం పర్వతము; పత్తి; శం నట్టు 

- కొనుట భూమి; fr వట్టుకొ నువట్టీ; 
మోయున ట్ట; కలిగివున్న 

(ఇం రక్తనాశము; మెడ 
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ఇ, రం ధరించుట; హిమాలయము 

లాగా, | ఇం భూమి; _ ఇళ -ర్వం 
కాంగా $ కొండ; ఆదిశ్రేమడు; విష్ణువు; 

రాజు? తాబేలు 

ఇంగా ఇం ధరింపదగిన 

ఇళగ్గ, రం భరించువాడు; ఆప్పుపడీన 
వాడు 

ఇగ కం భూమిః [పపంచము 

ఇగ భం ధరించుట; పెద్ద దూలము; 

మొండి సటుదల; ర్తొం మొండి కేసీ 
(c=) 

కూర్చొనుట 

ఇరా ఇ₹ం గా ధరించుట; తాకట్టు 
పెట్టుట; దగ్గర వుంచుకొనుట; పట్టు 
కొనుట; ,అశయించుట; ర్త మొండి 

కేని కూర్చొనుట 
ఇగ ఆం భూమి; మొండి పట్టుదల; 

పెద్ద, దూలము; దృఢ సంకల్పము 
ఇ క . ఇ], రం మొండివట్టు పట్టువాడు; 
మూధ్దుడ 

ఇక, ₹గ[0 రక్షణ; ధైర్యము; పోట్లాడు 
వారిని పట్టి ఆపుట 

ఇ: కం మ సీదుళిఖరము; చిన్న గోపు 
రము 

fT, కం మధ్యవర్తి, 
గటి నమ్మకము 
ది + క్యా 

ఇ], కం భూమి; [(వపంచము; గర్భా 

శయము 

కాగా, (ఇ దాప్పుడ్రుకు పనికి వచ్చెడు, 

వీలువగల 

రక్షకుడు; 

7, రం భూమి ఉపరితలము; 

.వెశాల్యము; భూమి 

ఇ, ఇక్లిం భూమి; ఇచ 
ఇల, ) ఇం ఉంపుడు క శె; 
కాళ్ళా, లా 
qtr, ఛా తాకట్టు; ధరావత్తు 

సొమ్ము; నమ్మియిచ్చినసొత్తు 
ఇగ, రాం ధరించువాడు; వహించువాడు 
ఇ, కం వేదో కవిధి; మతము; క ర్త 

వ్యముః న్యాయము; న్వభావము; 

ఆచారము; జొచిత్యము;. పృణ్యము 
CERES? ర్భం మతగురువు 

ఇల, కొం మత (గంథము 
శ, గం పావఖీతిగిల 
qtr అగ్రం ధర్మ స్యతముః 

న్యాయాలయము 

ae, రం పుణ్యాత్ముడు; సాధువువ 

fro దైవ భక్రీగల 

yf, రాం విష్ణువు; గం ధర్మముగలది: 
పుణ్యాత్యుడు 

ఇషా. ఈగ కొలిమితి తిః; (ఇం తెల్లని; 
ఇషారా ఇం తెలుపు; ఆబోతు గ్రా తెల్లని 

నిర్మలమైన; ఆంద మెన 

ఇరా ఇం కాం తీ (వకాశము; 
తెలుప 

Yara, గంగాం 

ఇత్ర 
ఇన ర్హం మునుక; వీటిలో దిగుట 
ఇభ, ఇం పొడిదగ్గు; భయము, ఈర 

పరుగ్గెత్తించుట 
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ఇ, లాం ర్య ఆణగుబ్య కుంగుట; 

ఈర క్షశీజిందుట 

ధ్వంసమగుట; నాశ్త 

TTT, భంగం దిగ బడుట; 
దూరుట; చొచ్చుట; నవ్ష మగుట 

ఇగ్గగ్గా ఛా దిగబడుట; 
చితడ్తినేల; ఏటవాలు భూమి 

ఇగ ఇం కం చొ వంచు ట, 
దూద్చట; (ప వెళ పెట్టుట 

ఇళ్ళాళ్ళా రం కం ఇ 
ఇ, ఇం గం మూయుట; మితిమీరి 

తినుట 

ఇలా, ఇం వేగిరపాటు, పోకిరితనము; 

ఇకా fణ పోకిరి ధూద్తన; ఇష్టా 
_ ఆక్యాచారము మోసము; వేగిరపాటు 

ఇస్తా ఇం పొగపీల్సి నందున వచ్చు 
దగ్గు 

wim, అశ్వ [= పశువులు దగ్గుట 
Yr, ఇభ కుక గై దగు 

జాక్ రాగ దాది; బార్లా 

ఇరా గర్భం వార్తాహరుడ్యు జ్ఞ్యాఖ్యా 
ఇణా, ఛగ్గీ పలుకుబడి; భ్యాతి5 (పతా 

పముః జ్ఞ మోదుగ; ఎద్దు; నీబతొచె; 
ఆహారము; ఆధారము 

ఇగ కం దారము; ఇ 

ఇడ ఛం దండయాత్ర, శా 

"rey, రాం ఓదార్చు; Tran 

దూరుటి; 

IT, రం (దిహ్మః 
(జాం ధరించువాడు; పోషించువాడు; 

రక్షీంచువాడు 

బగ్ర ఇం బంగారు వెండి మొ॥ ధాతు 

వులు; వాత పిత్త కఫములు, పంగ 

మహాభూతములు; వీర్యము; శబ్దముల 

మూల రూపము 

ఇగ, ఇం దాది; నేల; తల్లి; ఉసిరిక 
౪77, Fo ధాన్యము; వరి; పోషణము; 

ఆధారము 

ar, చ 

ధాన్యము వేయించిన ధాన్యము లేక 
యవలు; ఇ [00 సెరుగత్తుట 

ఇణగగ శాం ధనియాలు; స్టా నము; 

ధాన్యము; [ళా లేత ఆకుపచ్చ రంగు 

"పేలపిండి; ఆంకురము; 

వెడల్పులు; విశాల పదేశముః ఇల్లి 

తృుషి; సీటి (ప్రవాహము 

లారాగ్గా ఇం సాం సంతోష. పరచుట; 
న ఉల త చు pa ఇ aro fio పరు గెళ్తుట; తృ వి 

జెదుఏ 

77. రాం ఒక దేవ వర్గము; 

చోటు; కాంతి; 

సమూహము; 

స్థానము 

స భావమ్ము శరీర చటం 

న చే 

ఇ ఇం లుపాకి (పేలిన శబము;ః 
టి 

“డాం” అనుట 

ఇం అరకరగాచుల దల నాట 
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ఇ ఇల, ఈం [షం ధాంధాం అనుచూ; 
చిటచిటమనుచూ (కాలుట) 

బరా ఇం దాదీ; ఇ! 
కళ్యా అం ఈం వరుగెళ్తుట భశ! 
బాకా క్షం భారీనర్షము; అప్పు; హద్దు; 

భం నేన; క త్తిపదును; (ప్రవాహము; 

fo ధరించునట్లి ఆశయ మిచ్చు 

నట్టి; _(పవహించునట్టిః fro fo 

వెపు 

ణక, రం అప్పుపదినవాడు; ధరించు 

వాడు; కలశము 

లారా Fo ధరించుట; పట్టుకొనుట; 

రక్షణము; ఆపష్టుచేయుట; తినుట లేక 

(రాగుట 

qizmr, ఇళిం దృఢసంకల్నము; జ్ఞాపక 

శక్తి; నిలుకడగల బుద్ధీ 

rr, ఇం (వవాహము; కత్తి మొ॥ 

వాని వదును, అతివృష్టి: పరంవర; 
సం కి; వరున; సమూహము గుజ్జపు 

నడక; అప్పు; చట్టమునండలి నెక ను 

ఇళ్ళ గం అవిచ్ళిన్న మున; 
ఇాగషాస్టై 3 ధారగా (ప్రవహంచెడి; 

వరుసగా పకొటీంపెబడెడ 

ఇ, అరిం శానన నభ; ఇగ 
ఇగ, ఇషం ధార; సమూహము; నేన 
బాగ, ఇం సమూహము; సేన, చార; 

రేఖ కా ధరించునట్టి; ధారణాశ క్రి 
గల; అంచుగల్వ రం లి హూ పిడి 

నవాడు 

ఇగ, (ఇం మత సంబంధమైన; 

పుశ్యాత్ముడు; న్యాయమైన 

frm, శాగ్గిం దె వభ క్రి; ధర్యనిష్టా 
"పరత పవితత 

aif, రం ధర్యాత్యుల సమూహము 

ఇఇ, రం చాకలి; వారాహరుడు; దూత 

బాగాన రం పిమగెట్తుట, [పవహీంచుట; 

ఉతుకుట; _ శుద్దిచేయుట; తోయుట; 

వారాహారుడు; దూత 

బ[271, 0 అం పరుగెత్తుటః జ్ఞొశ్రాగా 
బళా క్షం దాది; ముట్టడి; పరుగుచినుట._ 

-భ7/-దం డెత్తుట 

fq, [ఇం ఉతకబడిన; 
పరుగెత్సచున్న; శుద్దిచేయ బదిన 

బాగా, రం పోకిరి; నిగ్గెగ్గులులేనివాడు 

[కీ ఇం పోకిరి తనము; నిగ్గెగ్గులు 
లేమి మోసము 

గ కంల ఛి ఛీపో; 
గా, పో; నిగ్గు లేదు 

(భాగ 70 సగం. వేగెక్కుట, పరగ 
కాలుట 

గొభా[గ కృం లిరోసా్యారము, చివాట్లు 
fT, గం గగం తిరస్కంరించుట; 

చీవాటు పెటుట 
ళా చి 

qr, 
Yn, 
శ. ఇం దుర్మార్గుడు; రాగా 

శ], సళిం దుర్మార్గము; 
ల, 1! పోకిరితనము 

పడగ తిన 
జని?) 

we సలల ఈ జం 



ళా 
అ. 

rr 

478 GEL 
ఎ 

fi, రాం చేపల పట్టువాడు; నావికుడు 
షూ ఇం బు; కుమా ర; తెలివి; 

జ్ఞానము 

dre, ఇం ff నమ్ముట స్వికరిం 
చట; జా [1 తృ్రితెందుద, 
ధైర్యముగనుండుట 

far, గాం మెల్లని; మందగమనము 
గల; మందగించిన 

లగ, జ్యా బుద్టిమంకుదు, fen 
లగా భీం కుమా 3 Er 
జ రం సము[దము; కుంకుమ పుప్వు; 

ఓర్చు; పండితుడు; భిర్యము; గా 
వై ర్యముగల; + దృఢమైన; గంభీర 
మైన; మెల్త ని; ఆంద మైన 

far ఇం (మ గాంభీ 
ర్యము, ఓర్చు; 

పాండిత్యము % చాతుర్యము 
ఖు స్యా గం నెమ్మదిగా మెల్లగా 
లా, రాం చేపలబట్టువాడు; నావికుడు 
భి ఇం 'జేపలబుట్ట; దెప్తవాని 

భార్య; నావికుని భార్య 

af, రం పొగ; నాశము 

ఇక ౭ సాంజాణి ధూపము 

Tar శ్లోం కాలింపు; ళ్ళ 
ఇాగాాగాం fం తాలింపు వేయట 
కణ ఇం గాలిదుమారము; కంటిమనక 

లల, రం పొగ గొట్టము; పొగగూరు 

SES రం గర్జన; బకొటి 

TIT Fo fro కం Tamar 
లృళణ [ఇం మసకగానున్నః అన్న 

షముగానున్న 
యట 

మ్స బృళలగాం ౩0 (కం పొగకమ్మి 
యుండుట; మసకగా నుండుట 

qa, | రోం ఓడ; పాగగొట్టము 

బాణ, * ౦ పొగ గొట్టము; 

జ్ఞక[ఇణ, | పొగగూదు 
Yafqr, (గా పొగతో నిండిన; 

fT, $ నల్లని; ఘోర మైన; 

ara, ర కా పొాగచూరుట 

TTT. (జ్యా పొగచూరినవాననగల; 

ఇం అజీర్తము వలనకలుగు నోటి 
దుర్వాసన 

కళగా ఇం మినపపిండి: qaiy 

Tafa, రాం పొగమనిః గా పొగచూ 
రిన 

కశాక-ర్షకాక, ర్భం తత్తరపాటు లాల 
ఇల, ఆం వణకు, గుండెదడః 

భయము; గుండె; ఒక కంఠాభకణము 

ఇగ ఇం (కాం వంగుట్య; వణకుట; 

విరుచుకు పడుట 
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లాగా ఛం పట్టుదల; ఆస క్రి; వ్యామో | చావ మోదుట; ముక్క ముక్క లుగ 

హాము; చింత; పాట పాడెడి విధము; |': చేయుట 
ఆలోచన; ధ్వని ఇగ, అం (జాం ఉతుకబడుట; కడుగ 

ఇభ, ఇం వ్ల్లలాడుకొను విల్లు; బడుట 
దూ చేకు విల్లు ఇళ్గాళ్ళే అరిం. ఉతుకుట; కదుగుట, 

ఇగాా ఇం (ఇ చావమోదుట; దూడే “అందులకిచ్చు కూలి 
కుట; వాగుట Yar ఇం fro ఉతికించుట, కడిగిం 

Tam రం ఓడ; పొగ గొట్టము 
జల, జగం ధ్వని; నది; ధూపము; క [ఇం పొగతోనిండిన; నల్లని; 

బెరాగుల చలిమంట; [గౌ వెరిభ ఘోరమెన, fr గాం వేగముగా 
మలుగలవాడు; చింతలేక ఆస _కీగల qa ఇం మిన పవిండి; ఇఇ 
వాడు షా, రం మట్టిధిబ్బ; ఆనకట్ట; (పాకా 

ఇరగ? ఇం [గం ఎండ బెట్టుట రము 
ళల, భం చెమటకాయలు ['వ్పుడు 7, రాం ఉన్నిక౦బళి A Rug 
ఇళ్ళ [గ్య భారమువహించువాడు, కళే రాగం ధూవము; బై రాగులచలిమంట 
బశ రాం బండియిరుసుు ధారము; 77. కౌం [ళం వణకుట; ఊగుట 

ఆరంభము; కోట; ఉన్నతస్టానము; ఇగ ఇం మోసగాడు; కదలింపబడినది; 
గ గట్టి కా జ్యా దూరముగా; వదలబడినది 
కచ్చితముగా; తటాలున ఇకా, గం [కం దగాచేయుట 

ళ్ళ కొం బండి యిరునుు బరువు; లగా ఇం క్యా ధూవమువేయుట; 
ఇగ, షా [ళం దుమ్ముతో కొప్పుట; దూ దేకుట 

తప్పును నేర్చుగాక వ్పీపుచ్చుట ఇగ, భం ధూపము, బెరాగుల చలి 
ఇళ్ళి ఇం చిన్నబండి యిరును ) మంట న 
ఇలా, (జా (శేషుడు; నేర్చరి; భారము బు, రాగ ఎండ; రం వాననగల పొగ్య 

వహించువాడు ధూపము 
ఇళ రం చూర్ణము; ఆణువు; తునుక; qu! ఇం సీడ గడి యార ము; 
గణ - ధ్వంసము చేయుట; A Sun dial 



480 ళా 
w= శూ 

cH 

ఇన గళం [ఇం దగ్గర; IT 
బారో, (శా మోసగాడు, రం జూదరి 

ల్లగ. ₹గ్గిం మోసము; డగా 

కాళ శ 
ఇ ఇషం. పడుగుపేకలు; వలు 

వన్నెలుగల వస్త్రము 

లర, రం ధూపకలశము, 

ఇరా గ గా హారతి సశ్లైము 

ఇరగ ఇం [10 పరుగెత్తుటః శ్వా క్ట 
ధూపము వేయుట 

yaa, శం సాం బాణివ త, అగరు 

వతి 

బ్లా, గా ధూవము వేయబడిన; తపింప 

జేయబడిన 

ర్భం మొగ; తోకచుక్క 
మంచు; ఉత్పాతము; ₹క్గ్న సందడి; 

గడబిడ; పనిది. ఆడంబంరము 
a) 

ఇగిషెర్ట రం అగ్ని. తోకచుక్క 
BEDE Yo ఆడంబరము; 

కాళ్ళా [0 వైభవము 

qarm, గం వొగశత్రాగుట 

కారాగారం ఓడ ఇజ్షగా 
కాం, గాం పొగవన్నెగల; అస్పష్టమైన 

qfazr, ఇం పొగమంచు? శ 

ఇగ గా గె లన 

Yq, రం ఎక్కువ నలుప్పతక్కువ ఎరుప్పు ' 

కలనీన రంగు; గ్ా పొగవన్నెగల; 

మనకగానున్న; అస్పష్టమైన 

YT, రం వొగతాగుట 

ఇం ఇం దుమ్ము, గ్ల ణా నిరంత 
రము; తటాలున 

కాగా 'ర్తం దుమ్ము; చూర్ణ ము 

ఇం ఇం దుమ్ము; లూ 

పొగ 

qe, fro దిట్టతనము; 

లగా ఇం దుమ్ము; ౫ 

faq f7ం దుమ్ము అంటు 
afeqafer, కొనినందున బూడిద 

వ్వ కె ముగల 

ఇ రం పాగ బా 
qa, ళా బూడిదరంగుగల; దుమ్ముతో 

నిండిన; రం బూడిదరం గు 

గాడిద 

దుమ్ముతో నిండిన 

er. రం దిబ్బ; వకత్షులను భయ పెట్టు 

వసువు లేక బొమ్మ 
ఇగ, షం భరంపబడిన; పట్టుకొనబడిన; 

(క్రిందవడిన , ఉంచబడిన 

qf, చిం ధరించుట; ధైర్యము: 
సంతోషము 

qf, గం వ్రైర్యముగల। 
సంతోషముగల 

లక, ణా దిట్టతన ముగల; సిగ్గులేని; 

నిర్ణయుడు 

సిగ్గులేమి 
ఇెగ్గా కం సముద్రము; నదము, భీ 

ఆవు 

ఇచ్చా ఇ₹గ్గిం ఆవు; భూమి, కానుక 

సిరయత; . 
ది 

er 
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షణ? ఇం లేగటి యావు: ఆడేనుగు; 

“కానుక, కర్ణాటక సంగీశతమునందలి 

ఒక రాగము 

ఇభ కం అరకొని- ఆల 
జాణ, ఆగం అర్థ రూపాయి కరణ? 
ళా రం దిబ్దతనము; నేచ్చ 

fen, ఇం గాం కొలిమి వూదుట; 

నిష్ప గాలి వినరుటః ఖ్లా 0 

వణకుట 

fer, రం మట్ట పెళ్ల; ముద్ద; వికారా 

కృతి; "ఇం వికారముగనున్న 

లా, ర్ం మోసము; దగా, (భమ 

ల. ఇం మోసకామః శ్రfధాల? 
qf ఇం మోనము; మోసము 

ఇయుట 

ఇ, ఇం రోవతి 
ల ఇం టం కడుగుట; ఉతుకుట; 

తొలగించుట; 

బగా fo కత్తి, ra 
ఖగిళ్ళలా కం చౌకీరేవు 
qf భోం. చాళలిది; 

భార్య 

ఒగజగ[, ర్పొం చాకలివాడు: ఇవా? జ్ఞా 
రం దేశ _దిమ్మ శి 

లర అంచు; సామీస్యము 

zr, గం fo సమీపమున; అంచున 

బి, ర్సెం చాకలివాడు; ళాళ్గ 

లజాగు ర్త కడుగుపీ; ఉతుకుట; కడిగిన 

చాకలివాని 

3l 

IT. గం గం కడిగిందుట, ఉతికిం 

చుట; ఖం క కడుగలేక ఉతుక 

బడుట 

ఇ ఇకా అయితే, కాని లేక 

షో, గిం వడగాలి; కలిమి వూదుట; 

బా, ఇం గం గొలిమిపూదుట; 
నిష్పుపై గాలి విసరుట] శిక్షించుట 

లోశాగ. ఇం కొలిమితిత్తి; నిప్పు 

వూదు గొట్టము 

జగ, , రెం వడగాలి; ర 

లోనా ₹7ం కొలత; దిగులు; మిక్కిలి 

పరిశ్రమ 

ఇగఇగ్గా గాం గ్గ కాలరాచుట; ఖ్యా 

గ్యూ ఎక్కువ పరిశ్రమ చేయుట 

బో[ఇ, ఇ్రకం బెదరింపు; మినప పిండి, 
మోసము; భయము; అధికారము 

1, 70 గం బెదరించుట; దండిం 

చుట; అణదుట; తిట్టుట; కొట్టుట 

బోగ, ఇం మోసము; భాధా 

ea, రం శకి; సామర్థ్యము; సెద్దనగారా 

difaar, రం నగారా _మోగించువాడు; 

మోసకాడు; బెదరించువాడు 

లో, రం కడుగుట;' వెండి ళ్షా 

తెల్లని, కడుగబడిన 

లగ (శాం తెర్లీని ర్దం తెల్లని ఎద్దు 

ఇగగళ్లను కం పెద్ద గోపురము; నుసీదు 

శిఖరము 

లోగ ఇగ తెల్షని యావు; కెల్తసి,ఆడు 

వక్షీః [ఇ ఇం తెల్లనిది 
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లా, గాం fz ! 

లోగా, ₹ా చెంపదెబ్బ; హాని ; To "పె 

గోపురము; మసీదు శిఖర ము, (1 

తెల్లని 

లోభ ఇాళ్ళాక్యాక్రా రం ఉపద్రవము; కొట్లాట 

లలా రం ఒత్తిడి ఆఘాతము 
దెబ్బ 

ఇోళాషర్యాకై ] కం కొట్తాప 
శోధ § ఉపద్రవము 
ఇల్ల, గొం గొప్ప మోసగాడు వట్టి 

దగాకోరు 

ఇగ fకా తెల్ల ని నరా 

కలా 7 దింతనము; నిష్షః ఆలోచన; 

ణ్యాష్యాగ 
ల్యూ 

బాసూ ధ్యానింపదిగినది; రం 
లక్ష్యము; ఉద్దేశ్యము 

(ఇం [క్యూ ధ్యానించుట 

ఖా రెం (ధువుడు; ఉత్త దకీణ 

(ధువములు, (కా స్టిర మె న చి; 

శాశ్వతమైనది; కదలనిది 

కన, ర నాశము; ఇగ 

ఈ f . నాశముచేయునట్టి; (కూల 
(దోయునట్ట్ 

కాగా గాం తొలగిం 
ధ్యూంసము చేయబడిన 

ఇక, గాం నాశకుడు; నశించునది 
ఇష్యూ, ర్తెం బొండా; గురుతు; గర్వము. 

ఇషా, ఇం జండా? ఇకా. : 

పదిడిన్న 

నజ! 

"TTT, ర్తం జిందా ప్రతిష్షచేయట 

bafm [10 ళ₹ద్దిము; చో పు డు; 
వ్యంగ్యార్థము 

దా వది, హం యాం mf. Io _మోగినది; రాం శబ్దము, 

మేఘగర్జన 

అ, [షా నశించినది: పడినది, 

జారినది 

అfr, చాగిం నాశము; ధ్వంసము 

గ 
aT, Zo నగ్నత్వము; 

TTT గం పూరి గాదిసమొలయైెన 

ఇఇ, జ్ఞా నిగ్గులేని; నగ్నమైన; నీచుడు 

Trrzear క ఏ పరమదరి। దుడు 
qarqwr 1... ౮ 
TM [ఇం దుర్మార్గుడు; ఇగ! 
Fara ఇం టాం దిసమొలగనుంట 

ఖ్ 

నిగ్గు; దినమొల ॥ 

నట్లు చేయుట ఆంతయుదోచుకొనుఏ > 

బక ఇం కుమారుడు; నందుడు, సంతో 

షమ్ము గిం ఆడు బిడ్డ 

చాడ, రం విష్ణువ్యు ఖడ్గము; సంతోషము; 
fr ఆనందదాయక మైన 

గోదా ర్తెం కుమారుడు; సంతోషము; ఇం 

(దునియుద్యానవనము; జాం అనంద 

కర మెన 

గాడ్షగ్గాగ కాం [రా -ఆనందించుట; ళం 

కూతురు 

dard, గిం యళోడ 
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న], శం దుర్గ; ఆడుబిడ్డ; ఆనందము; 
సంపద 

గ. ఇం సంతోషించిన; _మోగుచున్న 

గగన, ళం కూతురు, దుర్గ; గంగ; 

ఆుబిడ్ల 

RE qం ఆడువిడ్డ మగడు 

14 గం f7ం వరుసగా; కమ 
ముగా 

ఇఇ గం నంబరుకల; (పనిద్ధిచెందిన; 

అపకీరి గల 

ఇా-ఇబం కాదు; సద్దు 

చళ్ళజైగి ర్తం పుట్టిల్లు: ఇష 

గానా, (ఇం తొమ్మిది; కొత్త 
fs ర న: . 

ఇ, (గం ముక్కు తెగిన; నిగ్గు లేని; 

అవమానింపబడిన 

౫, ౯/0 సాష్టాంగ నమస్కా 
రము చేయుట; (ప్రాధేయవడుట 

ఇఇ fా ముకో్ఫని; చిరచిర 
లాడెడు 

TPT, [గం గౌ THT 

గాన రం రొక్కము; ధనము, (జ్ఞా 

నీదముగా నున్న 
ఛి 

ఇక, ఛం రొక్కం; AE 

ఇళ్లాషా ఈగ కన్నము; వల 

7కా4-౮(గః రం కన్నపుదొంగ 

గాల. భగం. ఇంటికి కన్నము 
వేయుట ' 

గా ఆం ముక్కు బేసరి 

ఇ, ఇం అనుకరణము, నకలు: 

an fo 

గగాభగజగ, కం కోర్ లో నకళ్ళు 

(వాయువాడు 

భాగ. (70 కృత్రిమమైన ఇగ 

ఇఇ గా డగ వ్యాకులత; విసుగు 

ఇ, ఇం దేశ పటము, దొమ్మ; నమూ 

న ఆకృతి 

ఇకార, భ్రగ్గింం ముక్కువెంటరక్తము 

కారుట; రక్కి వితము 

గక్షా/ఇా గా బురఖా మునుగు; ముఖ 

కవచము 

ఇగ గం మునుగువేనుకొనిన, 
ముఖకవచ ముధరించిన 

అస్వీకారమునుతెలువు 

“లే” “కాదు! అనుమాటలు; తిం 

సారము 

గ గా పనికిరాని; నీచమైన 

గాగ గం చి్యితలేఖనము; చెక్కడ 
పుపనిః నగిషీపని 

afar. ఇం (కొం నంగిగామాట్లాడుట: 
మిక్కిలి యిబ్బందిపడుట; శం గం 
మిక్కిలి యిబ్బింది పెట్టుట 

ఇ, కొం వందిమాగధులు; భట్రాజు 

ఇ [కొం బలహీనమైన ఇఇ? 
గజ్జ రం ముంగిస; శివుడు; పుత్రుడు; 

నకులుడు; fాం కులములేని వాడు 

చఫాళ, ళం పిళువులముక్కు (త్రాడు 

4 థి న గ = గా₹1, రం సూది బెజ్జము; బకముక..ల 

ఆను 
7౫1, ర్తొం అవమానము 
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TRAIT, Yo సంహద్వారసు-పె 
నగారావాయించు చోటు 

GCENEE రేం నగారావాయించువాడు 

7౫1 ర నగారా (వ్ర) ఇష ఇ fF 
[్షందిహిరంగ ముగా బాహాట 

ముగా 
I, ర్త విదూషకుడు, హాస్యగాడు 

ఇతరులన నుకరించువాడు 

7/1, ఛం వికటవినోదము; హాస్య 
ము; అనుకరణ 

గగ కం శిల్బీః చెక్కడపు పనిచేయు 
వాడు 

దాన ళం చిత్రలేఖనము; నగిషీ 

పని; చెక్కుడప్పవని 
ఇఇ రెం వెద్దముక్కుకలవాడు [గా 

తన్నుతాగొప్పిగా భావించువాడు; నీచ 
(పవ ర్రనగల 

ఇ రంగ కె 7 
గన్న రం పటము ముద్ర; తాయెత్తు; (ప 

భావము, కాలిగురు: 

బడిన; (వాయబడిన 

గా. రాం బొమ్మ; ఆకృతి; దేశసటము 
నమూన; Map 

ఇఇ. ఇం చిత లేఖకుడు 
గా? ఇ, ఇం చిత లేఖనము ' 
ఇగాగొగాగర్పంచిం ఇఖ్లాల్లు 
గాగ గా నగిషిచేయబడిన; చెక్క 

బడిన 

re | 7, Fo 41 రు? a 

Ep చిత్రంవ 

Thr 

7, sD పట్టుదారము; గాలిపటప్ప 
దారము 

ఇగ రం నక్షళము గా! 
గాళగికా కం చర్యదుడు; కలగ 
7న గం [0 దాటుట; నాళము 

చేయుట; ఖం రాం దాటబిడుట 

గాణ ర్వ గోరు; ఒక ఆయుధము 

ఇళ్ల రాం, వగలాడి తనమ; ఒయ్యారము; 

నంగగాచితనము 

amtay 7 fz వగలాడికి నంగనాచి; 
గానా ఒయ్యారముగల 

~ | ఇ 

Tqtardfh fo కం Tr 
7౫77, ర్ఞం పశువులనంత; అంగడి వీధి 

faa. శం జా గోటితో గీరుట 

లేక (గుచ్చుట 

T= గాం f5ం గీరుట; గిచ్చుట 
27. qo చెట్టు; రత్నము; పర్వతము, 

సూర్యుడు; పాము 

70, ళం తుచ్చిము; నికృష్ణము 
గాగ రం రొఠక్కు ము; ధనము; 04 

నబ, ర రాగము; పాట, మధుర 
స్వరము 

ఇక అబి నాగరికత; జిత్తులమారి 

తనము 

కాగాక కొం నగారా, పెద్ద డంకా 

7, f%0 గా సమీపమున; శాఖా 
afar. ర్తాం రత్నము; మణి 

గాగ గానా రం రత్నాదులను. అకూష 
ణములందు తాషించువాడు 
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ఇబ fఇం దిసమొలగల; ర్హ్వ శివుడు: 
బుదుడు 

థి 

గ్ా; రెం మధుర స్వరము; గీతము 

maT, } రాగము 

771, ఇం f నాటుట 

771, ఖం f నాట్యమాడుట; (జ్ఞా 
నాట్యమా డెడు 

Tf, భోం నోట్యము; గాజా 
fT, రం నర్హకుడ్డు, గిగా 

7, గొం గిం నర్తకి: ఒక్కచోట 
కాలునిలువనిది 

ఇఇ, చర్హకుడు; ఇ ఇగ 
గ? గాం స్యాం నాట్యముచేయించుట; 

ఇతరులతన యిష్టము వచ్చినటు 
ఆడించుట 

7౭7, fre చంచలమైన, ఏ నాట్యనూడు 

నట్టి 
శా, గం (గా సమీపము: దగ్గర 

గా: గాం సన్నిహితమైన; దగ్గరి; 

రం దగ్గరి బంధువు 

7, తా పద్యము; కవిత్వము; 
గషాళి ఆగం దిష్టి; దృష్టి; కానుక; దయ; 

గ్రద్ద శన -దిప్పితీయట; _ గా 
ఇగ ౬ కంటికినచ్చుట _గ్రకశాఇా[- 
మిక్కిలి అందముగా నుండుట వలన. 
(దానిపై ) చూపునిలువక పోవుట. 
ఇేజ్యా-గారడిచేయుట; _ భ్లా్య్యాందిప్టి 
త గులుట; దిష్టి పెట్టుట; ఎ ఇాగాన్యాందిప్తి 
పెట్టుట 

727, ₹ం గం దిష్టి పెట్టుట ఇం గం 
ఓరకంట చూచుట; దిష్టితగులుట 

గా₹₹నాజ, ఇం కాపుదల లేక పర్య వేక్ష 

ణలో నుంచబడిన; రం గార డివాడు, 

7, ఇఅకిం కనుకట్టు; గారడి; 
ఉన్నచోటనే ఒకరికాషుదలలోనుండెడి 

దండన 

77, కం ఇంటిని ఆనుకొనియుంఢు 
తోట 

ఇన. గాం నేర్చరిః తెలివిగల 
చానా ₹f[0 పునః పరిశీ లన 

TTX. రం కానుక; శాం (క్యా దిష్టి 
పెట్టుట; 70 [షం దిష్టితగులుట 

గాంగ రాం పడినెము; క్యా 

సున్నికత్వము 

777 భోం మోక్షము; విము క్త్ 

Tram, fo ఏర్పాటు; Tax. 
71, కం దృశ్యము, ఓర చూపు 

చూచుట; న్నా ఓరగంట చూచు 

వాడు; (గుడ్తురిమి చూచువాడు 

fie, fro fo దగ్గరగా; qn 

గత ₹ శాం ఉదాహరణము; [వమా 
ణము 

ఇక రం జ్యోతిషము; కాగల 

గళ్ళగేగ రం జోతిష్కుడు, ఆగర 
గకాణ్స రం సర్కారుభూమి; వడి'నెము 

7౭ ఇం నటుడు; న ర్రకుడు; ఒకరాగము; 

మొగ్గలు వేయుదొమ్మరివాడు 
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7౭కు భాం మెడ; కొండ నాలుక ఇగ. భం కువార్తె కూతురు; 
ఇంగా గా దుష్టమైన; తుంటరి; జిత్తుల మనుమరాలు 

మారి TdT రం పరిణామమ్న, ఫలితము 

ఇశ్రా ఇషం తుంటరి తనమ; దుష్ట | ఇ గం fr లేనిచో; కానిచో 
త్వము గాళ్. ఇషం. ఒకటిగ  చేర్చికట్టుట; 

గజగ్ళార్పం నాట్యము; నటన; నిరాక వెలు; ద స్తరము 
రించుట గబా భం ముక్కుపోగు 

ఇదా, ఇం fh నాట్యముచేయుట; నటిం | గాగ? రం పశువుల ముక్కు; మక్క 
చుట; నీరాకరించుట; శాం [కా చెడ రంధ్రము; ఖా [కా బెజ్జము వేయ 
గొట్లుట; నాశముచే ముట బడుట; పశువులకు ముక్కు పొజు 

గారా ఇొం నాట్యము; నిరాకరణ | చుట 

గజళ్ళు ఈగ[౦ దొమ్మరిది; నటి ఇలలే[. ₹్ర్గిం బులాకి; ముక్కు[తాడు 

గాల". రం శ్రీకృష్ణుడు; ముఖ్యనటుడుః | ఇ్యూగ్ళా రం ఇం 7A 
[జ తెలివిగల; నేర్చుగల గుర, ఇ₹ం బులాకి చిన్న ముక్కు 

7౯౫77, రం నాద్యశాల పోగు 

ఇంగ్షా/ళ, ఇళ్ళిం నొప్పి; ముల్లుకొన ఇ, కం పెద్దనది; సముదము 

ఇకా స ఇం నటుని భార్య, గషాగ్గాళ్ళా రం సముదము 
ఇ(రళ్ళే | దొమ్మరిది 7౭72, [గం అదృశ్యమైన; గైద 
ఇది భం న ర్తకిః వేశ్య, నటుని భార్య హోాజ ౭న; లేని 

ఇరగ ₹0 f5 వష్టపిరచుటః కూల ఇ, కం సముద్రము వరుణుడు; | 
దోయుట; ఇం (కా నష్టమగుట [గం సీదకాని 

తెగా ఇం [0 అల్లుటః కట్టుట | ఇల కం గాం ఎద్దును కాడికి కట్టుట; 
దారము _(గుచ్చుట; పేనుట; చిగిం పనిలో నిమగ్నమగుట; కార్యారంథీ 
చుట మగుట 

ఇగ్గః గా వంగిన; వంక రెవ Tm గిం ఆదుదిడ్డ 
గ, fఇ చవ్చిడి ముక్కుగల ఇభ రం ఆడుబిడ్డ మగుడు 
క fr f లేనిచో కానిచో శ, ఇం  తాతగారిల్లు; తల్లి 
“వగా? చం వంపు; నమస్కార ము; GREG రం $ తం(డిగారిల్లు 

వినయము ' గాజా గజ చిన్న; వనీ (బాలుడు) 
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శక, ఇం వనీకనము 

గాగ ₹|ం కొలత: కొలతకూలి 

గార్గఖ్లా (శాం అవవ్విత్ర మైన 

గళ రం నేవకుడ్యు కూలివాడు; వ్యక్తి 

75. ఇం ఏవగింపు; కాం? 

గఇాళా గ రోజుకూలి; ఒక రోజుపని 

గంగా గాన, శగిం వైమనస్య ము; 
పొట్లాట 

7m, ఆగిం స్వార్థము గర్వము 

చ్లా రం లాభము; [72 
mT [౦ నున్నితము, నాజూకు, 

సొగసు; నాణ్యము, అందము; 

ఇర్గ లా ఛం సన్నాయి; ఇళ 

ఇఇ 70 అందమైన; (శేష్టమెన 

ఇగ, ఇం ఆత్య; కోరిక, భోగేచ్చ; 
(పాణము; స్వార్థము! వ్యరి 

mf ఇం స్వార్థ పరత్వము; 
అహంకారము; భోగవిలాసము 

గక ర్త దేవదూత; ప్రవక్త 

77377, ఇ₹ం ళం పరిష్కరించుట: 

ఏరుట; విడుదల చేయుట; చిక్కు 

తీయుట; వేరుచేయుట: పూ ర్రిచేయుట 

GUE పరిష్కారము; తీర్చు; 

ఇష, § రక్షణ; విడుదల; సర్దుబాటు; 

పూరి 

ఇరా, నాడిని ఇ్ర౭గగ నాడి ఆగిపోవుట; 

చనిపో వుట 

ఇక ర్షెం నాడిచూచువాడు; వెద్యుడు 

లకక ఇ తొంబది? ర్వ 90 సంఖ్య 

ఇ (ఇ తొంబదవ 

గగ ర్షం ఆకాశము; మేఘము; వర్షము; 

నీరు; శ్రావణ మాసము 
an. ర్తొం మేఘము; గాలిః పక్షీ మొ॥ 

నవి; (జ్ఞా దురదృష్టవంతుడు 

TTI, రెం చర్మదుడు, సూర్యుడు; 

పక్షీ; దేవత, మేఘము; గాలి 

ఇగ, గా చెమ్మగిలిన; తడినిన 

గగఖా రం ఉప్పు; = గాళ్ ఇంగా 
గోరంతను కొండంత గాచెప్పుటః 

ఇంపుగాచప్పుట 

7౫౫7, ఇం ఉప్పుప్వాత 
771%, కం ఉప్పుకొ ఠారు; 

గగన, రం కలతే మ్నుడు; జ్ఞాగ్గాల్యా 
Tr, ఇం కలత ఘృత శ 
THTEATIT, Yo కృతజ్ఞుడు; విశ్వాసము 

గలవాడు 

qa: ళం కృతజ్ఞత; నమ్మక 

ముగనుండుట 

ఇఇ ర్దం ఉప్పుక లనినషిందివంట; 

(కందిళి 

77౭7, కం దట్టమైన ఉన్నిదు ప్పటి; బొచ్చు 

fఇం ఉప్పని; ఆందమెన 

శా రిం నమస్కారము; వంగుట 

TAT? షం [కొం వంగుట; నమన్కరిం 

చుట 

ఇఇ, ఇగిం నమస్కారము; ర్లగాఖా 
ఇగ, గం నమన్కరింపదగిన 
mf, గాం పూజింపబడిన; గొరవింవ 

బడిన 
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TIE రృం #0 నమాజుచేయు 

శ, ర్తొం నమాజుచేయువాడు 

గగన? ఇం [జాం వంచుట: లోబరచు 

కొనుట 

నాగర, (జా వంగిన; వంచబడిన 

Gu నాం చెమశై; తడి 

7 [గం (ప్రకటమగు;ః కనిపించు 

నటి 
యు 

THAT, రం మాదిరి 

ఇనా క్యా వంగిన, వినయముగల; పవక 

మైన 

TT, ఇ₹[0 వినయము; ఆడకువ 

ఇం ఇ [1౫0 విన(మడగుటః 
వ a a 
౦గుట్వ (_బలాడుటః రం కన్ను; 

ఇగ కంటిపాప 

77 రం రాజవీకి నిపుణుడు 
fa, గం ఇంపుగా కవిపంచెడి; 

రం చం, దుడు 

ఇఇ, ఆగి కంటిపాప గా ఇష్టా 

కన్నులుగలడి 

గబ్బు ర్పొం వెన్నెః శ 
గణా [షం వీకిజ్ఞాడు, వినయముగల; 

నేర్చుగల 

ఇ fా (కొత్త 

భా ర్త పురుషుడుః శివుడు; ఆరునుడు; 

విష్ణువు క్ 

ఇల ea కాకి వెదురు లేక రెల్లుదు 
వర్ణ శీ 

గాగ ఇం లేత పనుపు వన్నెగల 

ఒక ప్పష్పము; Narcissus flower 

ఇగకగా రం ఇం గర్జన 
qf, రాం మురుగుకాలువ; మురికివీట్ ' 

గుంట 

[1 రం నపుంనకుడు; పిరికిపంద 

ఇఇ గొం మెత్తని; కోమలమైన; 
ఆదుపులోనున్న్య చౌక 

me, ఈం మెత్తని మట్టిగ ల భూమి 

గ ఇం బూరుగదూది; ఒకమెత్రని 

గుడ్డ 
ఇక ₹f[0 కోమలత్వము; మె శ 

దనము 

Tam. To గం మె తపరచుది; 

శాంత పరుచుట; తగ్గించుట: ఇం fr 

మె తృవడుట, శాంతించుటక తగ్గుట 

ఎఇ, శ కోమలత్యము; మె త్తదనమ 

శా. రం మానవజాతి; మానవ 

లోకము 

ఇ గం గా అటుమొన్నః ఆవ. 

తెలుండి 
ag) 

గ రం నూల్లుచుట్టుకండె; గొట్టమ్మ 

పిల్లీకాలువ 

Ta: రం కోపము; TIT 

TT Fo రాజు; ఇన 
గాల్, ఇగ మేకతోలు; నన్నని దిన్న 

గొట్టము; స్రీ 
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గగ్గోఖ్లా రం నటుడు; న 

ఇగో భగ్గి నాట్యక తె శ 

ఇ, రం నృత్యము; న ర్రకుడు 

గౌగోగాగ జం క్వాం నాట్యమాడుట 

గధ చం చదరంగప్ప పాచిక 

శరణ అగ్గిం గర్జనం బిగ్గరగాసో_తము 
చేయుట 

ఇగ, ఇం వచ్చీసువంటి ఒకయాట 

గలే రం పరిహాసము; గా మెత్తని; 
చౌక; అదుపులో నున్న 

నాశన, రం హెచ్చుతగ్గులు; మంచి 
చెడ్డలు 

గాగ, రాం పహోన్యగాడ్యు; విదూషకుడు 

df, [కా జాలిగుం డెగలవాడు 

గగాగాగ్యాలా, రాం విదూవడు; హాన్యగాడు 
గాల, కం నలుడు: గొట్టము; కొళాయి; 

మూతాశయము; మురుగుకాలువ; 
కమలము; వెదురు 

747, రం పథువులకుమందు (తాగించెడి 
వెదురు గొట్టము 

ఇల రం మూ తాశయము; కాలి లేక చేతి 
పెద్ద ఎముకలు 

ఇలాగా గాం గ్య కలుప్పతీయిట 

ఎరా ల్యూ గొట్టము; అ౦బుల 
పొది 

గ, రం తామర; నీరు నల్లకలువ 

గగనాన రాగం తామర, కలువ; 
చిన్ననది; తామరకొలను; తామరతీగ; 
రమలముల నమూహము 

న ర్రకుడు గత భం. సన్నని గొజ్డము: బోలు 
ఎముఠ 

7; [గా నూతన మైన, 

సో(తము; 9 సంఖ్య 

7౪. గాం గం తొమ్మిది విధముల; 
తొమ్మిది భాగములు లేక ' ముక్కూ 
లుగా 

aren భాం శ్రవణ; కీర్తన; 
స్మరణ పాద నేవన, ఆర్బన, 
వందన, దాన్య, సఖ్య; అత్మనివేదన._ 
ఆను తొమ్మిది విధముల సలుస్ప 

భి 
7, 7 స్తో(తమ్ము; వంగుట 

71 ఇం గగ్గం వంగుట; నిధేయు 
డగుట 

ఇరగ, భం. పద్య, మహాసద్య, 
శంఖ, మకర, కచ్చప, ముకుంద, 

కుంద, నీల, ఖర్వమనెడికుటేరుని 
తొమ్మిది సిక్షేపములు 

శల: ఆగం ) ఆప్పుడు. చిలికియె _్రీన 
గఇాగోగ్భా ద్ఞం ) వెన్న 
ఇల [ఇం తొమ్మిదవ; ఇఇ 
₹౫₹7, ొం అందమైన (క్రొత్త రక 
గాళ్ (గం ఉల్లాసముగల; స్త్య 

నంతోషి 

ఇత fా నవీన మైన; ఆందమె మైన; 
నిర్మలమైన; నవయావనముగల" 

7౫౭7 ఆf[౦ యువతి; ma 

74ఇళ్ళ, ఇం కొత్త పెండ్లి కూతురు 
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ఇ రం కొమ్మిదిపేటల హారము; 
[ఇ నవయౌవనముగల 

ఇషం కొం (కొ తృయైన; నూతనమైన 

ఇక జం వినయము, (ఇ కొత్త, 
నూతన మైన 

mz, "గం (కొ తగవచ్చిన; అతిథి 

శా (గా జాలిగల; క్తారగల్భా 

గాకారాన) ఇం f7ం జాలితలచుట 

fT ఇం దయ్య జాలి 

ఇ౫క్ర[, కం ఉక రకప్పపడప 

171౫7, ర్హం రొజి[పతినిధి; న వా బు, 

మహమ్మదీయులవీరుదు; గాతడం 

దిరముగా జీవంచువాడు; దుబారాఖర్చు 

చేయువాడు 

TqZITAIGT, ర్పెం 

విలాసి 

నవాబు పృ్యతుషు; 

ఇళళి క నవాబుపదవి, రాజభోగము; 

విలాసము; గాం ధనికులవతె; 
ఆడంబర ముగల 

మనుమడు [80 సంఖ్య 

ఇఇ. (ష్య ఎనుఐది తొమ్మిది; క్యా 

గషాక్షు ర్త కొమ్మిది రోజులు; లొమ్మి 
దవ రోజు; తొమ్మిది దినమి లలో 

పూర్తియగు రామాయణ పారా 

యణము 

fa. భం దస్తావేజు 

maa, ర్భం దస్తావేజు; ఆదృష్టము; 

(పారజ్ఞము; (కా [వాయవిడిన 

గజ, fx 
నూతనము 

ఇవ, ర్త లేఖకుడు; ఫా 

7, ఇం వాయుట; గాల 

(కొత; విచ్చి తమైన 

ఇష భగం ఆహ్వానము, ఆహ్వాన 

వ. ణా (కొత్త; నూతన మ; 

నవయౌవనముగల 
aR. ఇం (౫ త్త పెండ్డి కూతురు; 

నవయువతి 

ఇఇ, గొం (కొత్త; నూతనము; స్తుతింప 

దగిన 

ఇకగా రం మతు: గర్వము; నిషా; మత్తు 

పదార్థము 

T= (0 (తాగుబోతు, గ 
గాగ, భీం ఆనందము; భోగ్యము 

గాగ 
Tarr. 
ఇచ, ఇం కూర్చుండుట; అరిష్షీః 

ఇ. [గం మతు కలిగించునట్ట 

tr అధిష్టించు, కూర్చు౦ డెన్ 

ఇక ణం ఆ గుబోతు గాలి? mam. 1 
ar, f7 వినాశకర మైన; అపాయ 

కరమెన 

గ్గని రం ఆపరెషనుచేయుట కుపయో 
గించు రండంచుల క్ి 

ఇ fr నశించునట్టి; శణభంగు? 

మెన 
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మైన; రెం నాశము 

గరఇ్లాకక్కా [ఇం పూర్తిగ నాళమైన 

ఇబ భం నరము; నాడి; నస్యము 

Tar, పం fo చెడిపోవుట; నాళమ 

గుట; పారిపోవుట 

'గొగ్షాకు రెం వంశము 

TIM Fo వంశావళి; ౫౫7 వంళ 

వృక్షము 

ఇగ f నంళసంబంధ మైన 

గ, ₹f[ం గద్యము 

గారా ఛగ్గం వంశము; జాతి 

7747, ఛం నన్యము, జ్ఞాళ్ళాన 
గగ? లగ్గం ముక్కు; ఇ్యాజ్యా 
77M, ఇం గం నాశమగుట; చెడిపో 

వుట; పారిపోవుట; ఇం గక నాళ 

ముచేయుట 

7, ఛం నాగటి క_రుకొన 

గాగ], ₹గం మెట్ల వరుస 
rd, ర్తెం అదృష్టము; (పారబ్దము 

7. [గాం దురదృష్టవంతుడు 
adrazqt, గా అదృష్టవంతుడు 

గాల్లేగా ఇషం వల్ల తెమ్మెర చల్లవి విల్ల 
గాలి 

గగ రం సహాయకుడు; ఇ్లాజ్ఞైళాఖ్య 
గొర్ల బగా ఇం సలహా; హితోపదేశము; 

గద్దింపు 

ఇళ. భం మెట్టు; సోపానము 

చెశగ్స రం ముక్కు; ముక్కు పొడి 

గౌళిగానా రం పశువుల ముక్కురంధ్రము 
గాగగ్గగ ఇగిం ముక్కు రంధ్రము 
గలా ఈగ వంళము; జాతి 

చక, . 
ప్త {go గోరు; ఇళ గ్ల 

చెలెల, రం వరునికి కురకర్మగావించి కాలి 

గోరులు తీనెడి వివాహ సంస్కారము 

గొక్షా రం నీళ్ళుచేదు త్రాడు 

TZT, To గా కాడికి కట్టుట; పనిలో 

(ప్ర వేళ పెట్టుట 

గాగ ఇం నీళ్ళుచేదు తాడు 
గక ఛశగ్గం కాలువ 

గశారి ఆగం గోరుగల్లు 
TET, ఇం కౌలువ[కింది సాగుభూమి 

గాణ, రం లొమ్మిది చుక్కల పేక 
ముక్కు 

నలక ఇం స్నానము చేయించుట; 
ఆఅందులకిచ్చు కూలి 

గెక్షన్టగా రం గోటిగీర 

1, 0 0 స్నానముచేయుట 
71 f ఉదయమునుండి ఏమియు 

తినని 

TI, ఇం ఉదయపు ఆల్నాహారము 

Wl } am లే కాదు 

ఇల గ గం గ్య లేనిచో; అటుల 
కానిచో 

ఇల్ల గ) శ్ర [ఈం ఇం పరవాలేదు; 
లేకపోతే లేకపోనీ 
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TTI ఈం ఆపశకున ము;దుర 

ఇగ, [ళం దిసమొలగల; ర్దేం దిగంబర 

సన్యాసి 

7a: ఇం [౯ లంఘంచుట; దాటుట? 

ఇలా! 
గాజా శాం పజువుల కుడితి తెపై 

qian, సం [జాం స౦ళతనీంచుటి; 

తుమ్ముట; బిగ్గరగా అరచుట -- 

లా శజాం లేదు; కాదు, గాలి 

ఇకా ర్త నాయకుడు? జ్ఞాళ్లిజ్లా 

గళ? ఖల భం. విరోధము; ఖేదాభి 
(పాయము 

చక, ళం మంగలి శ్రీ 

గాగ గం అన్యాయముచేయువా 

qm [0 అన్యాయము 

నాళ్ళు జా సాటిమైనః సమానమెన; 

గా (గా వల శల ఇగ దా 
ఆశసినరె 

న్నక, రాం మంగలి; ఇళ్ళూ నావ 

ఇ కేం పేరు; TIT 

నగా, ఇం నావః ఇ7౫ 
ara, (జ్ళా సరాశ జెందిన; frau 

aT, గ నిరాశ; ల్లా 
గతౌ క్వం మంగలి; గాళ్ 

ఇకా, zo చడువృ రాసట్టి; మూద్దజు; 

లేగదూడ 

ఫ్ 

చళ్ళ ఇం స్వరము ఆకాశము; భం 

ముకు మరాంత. చీమిడి. _ 

రా కధ; చెమిడి, కాజ. 

అ(పతిష్టపాలగుట; ఒా[౭గ్గ[-ఆవమా 

నించుట,_ల్వ? కాాళ్గ- ఆ స్తమి(తుడు; 

-శా[ శ[ఇ శ - ముక్కుకుసూటీగా; 

నేరుగా; _ఇక్ఞణ[-బీమిడి కారుట; వ] 

కణ [- మిక్కిలి యిబ్బంది పెట్టుట 

-₹ఇఫాణ7--మర్యాద కాపాడుకొనుట। 

-₹ఇ[-టదతీమిలాడుట; ప్రాధేయ 

పడుట; - గ - అసహ్యించు 

కొనుట, ఇచ ఇాల[77 -మీక్కీలి 

బాధించుట; చిత్రవధ చేయుట 

rr-ma7, [గాం గొరవములేని; అమో 

గుడు 

గాళ్యాశాకొ, రం స్వర్షనివాసము 

ఇగ గం (స వేశద్వారము: సూరి 

రం[ధమ.; కోటవాకిలి; పోలీసుఠాణా; 

డారిమలుప్క 

ఇఖాచాళ అం. ఆటంకము; (ప్రవే 

ద్వారమువద్ద కాసలావుంచుట 

ఇ, ఇం అయోగ్యుడు, ఖా 

ఇ[ఇ[గా క్యా పనికిమాలిన; చెడు 

7m, గూ పనికిరాని; నీచమైన; 

(జాలా! 

ఇగ, [జ చెడుః నీచమైన 

జ్ఞా రం పట్ట కొండ 

గాషెఇ[₹ రం కౌపలావాడుః గ్య 

రం[ధముగల 

గాగ. గాం f70 నాశముచేయుట, 

దాటుట, విసరివేయుట 

| ఇక, రం గోరు ఇగ 
౨ 
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జ్ ఘట న్ని ఇ 

Iq: ళం కోపముతను న్నః ఇంగా 

al "Afr, శం కోపము? Tima 

ATA ర్తం గోడు ఇక 

గాగ రం పాము; ఏనుగు; కొండ 

mrp, చాగ్గిం నాగ జెము:ు 

TIT, [ఇ తెలివిగల; నగరనంబంధ 

మైన; నగరవాని 

Tria, ర్డెం తుంగ 

నగరవ్పువ; తెలివిగల; zr. f7 
నాగరికతగల; నగర సంబంధ మైన; 

రం నగరవానీ 

af To నాగరికత; పౌర 

“సత్వము; పొర ధర్మము 
ఇ, ఇం. తమలపాకు తీగ, 

తమలపాకు 

17 గొ అసహ్యమైన; ఆ్యవియ 

హన [క్తుగా 
mraz fro fq తటాలున; అకస్మా 

rm, (క్యా అకన్మిక బున 
THT, Fo దిగంబర సన్యాసి. ఒక శవ 

సంప్రదాయము; నాగజాతి; వాయిదా; 

పనిచేయని రోజు (నాదా; గా దిన 

మోలగల, శూన్యమైన; భారీ 

fT, ఇం అొడపామ్యు [కూరాత్ము 

గాలం 

Tre. రాం ముంగిన; చా? 

గ గా నృత్యము; (క్రీడ; పని 

“ఇకా శం కుప్పిగంతు; 

కో గంతులు వేయుట 
ఉలా 

ళా 

Tr, రెం నాట్య(ప్రదర్శనము 

TTT, ర్త నృత్యశాల: (క్రీడామంది 

రము 

ఇఇాగగ *ం గం నాట్యమాడుట 

TT, రాం నర్తనశాల; గాణ్గాల్యూా 

Trt, రం ఆమోద (ప మోదము; 

నాట్య (పదర్శవము 

ఇఇ, f జబ్బుపడిన; బలహీన 

మెన 

నా, f7ం నిరాశజెందిన, విధిలేని; 

గా గాం గత్యంతరములేక 

వాళళ fzo తుచ్భమగు; rug 

[ఇ రం ధాన్యము; ఖాద్య పదార్ధము 

TIN: Go మిడిసిపాటు: సొ గను; 

గర్వము; ఒయ్యారము 

TIT గ, fo ఒయ్యారము: కులుకు 

ఇఇ, శా, అందక తె; కోమలాంగి 
TIIITIT Go మిడిసివదువాడు 

aT, ఇం మిడినిపడుట 

Tf, రం చిన్నమె త్తని దిండు 

af. ఇం గర్విష్టి: a 
mm. fం అనుచితమైన, తగని 

ఇబ, [ఇం ఏర్పాట్లు చేయువాడు; ర్హాం 

గవర్నరు (మహమ్మదీయపాలనలో). 

rf శం సరీక్షకుడు; విచారణకర్త; 
కోర్తుఅమీ నా; పర్య వేక్షకుడు, తని 

భీచేయువాడు; ఇగ ఆంతఃపురవరి 
చారిక; [జా చూచువాడు 

ఇగ, ఇం గర్వముు ఒయ్యారము 
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నాభ, (కాం నున్నితమగు; కోమలమైన; 

అపాయకరమైన; గంభీర మై న 

రహస్యమైన 

nf. సం ఓర్చులేని; 
Tryfan, గర్విష్టి; విసుగుగల 

ఇ రం నాటకము, నటుడు; అభి 

నయము 

ఇద్యా, ర్తాం నటుడు; ఇగ 

ఇగ, [జ్యా నాటక సంబంధ మైన; 

నాటక మువ లె 

TIT, ఇం 1౫0 నటించుట; మాట 

తప్పుట ఇం [గా తిరస్కరించుట 

qr [గం పొట్టి . . 
గరా ర్తం నృత్యము: అభినయము 

బరా కం వారసులులేనిసొత్తు; నాశము; 

గాగాగాణ గం [గం నాశముచేయుటః 

ధ్వంసముచేయుట; కం [గాం నాశమ 

గుట; ధ్వంసమగుట,; పారిపోవుట 

ఇర ర్వొం చారనులు లేనివాడు 

ఇక్క ఆగం. మెడ? ఇనా 
IE రం" గుడ్డబందు; కౌడివలుపు? 

సన్నని నూలున్వా 

feat, కొం వెద్యుడు కెల్లి. 
ఇళ ఆగం నాడి; ర కనాళముషనరము; 

ఈనె: కాడ; గడియకాలము, తుపాకి 

గొచ్చము - - 

ny, గం బంధువు; జంధుత్వము. 

Tre, గ} ఇ కత్తా లేనిచో, క్లైవ్రతో | 

777, రం సంబంధము చుట్టరికము 

fT, నాగం మనుమరాలు 

ఇగ ఇం మనుమడు 
గాగ, ఇంళాం సంబంధ మున్నందు వలన; 

కొరకు 

గాగొళాల కం బంధువు 
A, ఇం బింధుత్వము 

ఇ రం భర్తః రాజు; యజమాని; 

(పశువుల) ముక్కు (తాడు 

గాళగ్గగ ఇం [౫0 వశువులకు ముక్కు 
(కాడు కట్టుట; ఆనేక వసువులకు 

బెజ్జము వేనీదారము దూద్చుట;ః పళ 

పరచుకొనుట 

గాకా ర్ఞం ధ్వని; (మోత 
ఇఇ, షం ఆమాయకుడు; మూర్భడు 

Ta చిం 'మూర్ణత్వ ముః అమాయ 

కత్యము 

"గాం గం నిరుపేద; ఇఇ 
a. ఆf[0 పేదరికము బ్యయాగళ! 
7, [70 మోగింపబడీన, _మోగు 

mfr. గాం సిగుపడిన 

zifaar, ర్ం గంగిరెద్దు; నంది 

fm fr అద్భుతమైన; విచిత్ర మైన 

fe ఇం నిరంకుశపాలనమ; 

దౌర్దన్యము; fq నాదిర్షా సంబంధ మైన; 

నాదిర్గాసలిపిన ఆఅత్యాచారమువంటి ' 

mf, ఛం జుబ్బా; ఒక ర కప 

చొక్క -. జ 
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ఇ, గం (మోగునట్టి; ధ్వనించునట్టి; 

గర్జించునట్టి 

Tram ఇం {70 పశువులను కాడికి 

కట్టుట; (పారంభించుట; అల్లుట, 

దార మెక్కించుట; కూర్చుట; ఒక్కొ. 

టిగా చేర్చుట 

ఇ ఛం రొద; నానురొట్టె 

గగ రం రొదిలుచేని ఆమ్మువాడు 

గాగ షం తోల్సి తండి; తాత; పుదీ 
నామొక్క; జ్ఞా అనేకము అనేక 

విధముల, శాం గాం వంచుట, 

వేయుట; దూర్యుజ్ఞట; ఇకగ్షా లేకుండ 

atfgT™: qo అమ్మమ్మ గారిల్లు 

గగ ఈం అమ్మమ్మ; - A 
కష్టాలపాలగుట; కలతడేందుట 

నక, (ఇం సన్నని; చిన్న, నీచమైన 

గగ రం. పనివిల్లవాడు; [జా చిన్న; 
నీచమైన: సన్నని 

సాగా ఛం కొలత, పరిమాణము 

TMT: ఛం కొలత; తూనిక 

గాగాగా, బ్యా గం కొల్చుట; అంచనా 
వేయుట 

7, ఇం ఇష్టములేని; నచ్చని 
rx. గాం మలినమైన; అపవ్మితమైన 

Tr, ఇం బొడ్డు; మధ్యభాగము; 

కేంద స్థానము 

గౌగ్గా రం కస్తూరియుండు తిత్తి 

rf, f యు క్షవయస్సురాని; 
ఈడురాని 

aff, ఇం వ్యవహార యోగ్యత 
లేని వయస్సు 

ఇఇ, (గాం నాశమెన; ఇ 
Tn, రాం కరక్కాయ, HIE 

[7 ఇం బొడ్డు; కస్తూరి; చకపువడి 
మిదిమ్మ; ర్ష్య్య నాయకుడు; క్ష(్రి 

యుడు; రాజు 

rit, గం స్వీకరింపబడని 

TIT, Fo పేరు; (పినిద్ది; (పతిష్ట 

బాగా, గం పేరుగల; ఆనునట్టి 

ఇనా, [కొం (పనిద్ధితెందిన; (ఒకస్థాన 

మునకు) నియమింపబడిన (Nomi- 

nated) 

Trax Tf (ఒకస్టానమునకు) 
నియమించుట (Nomination) 

aT, [ఇం (సనిద్ధిజెందిన; క గ్ల 

ఇగాళాళాళ్ళే ఆగం అవకీ ర్తి; ఇగ 
ఇ[గళగ. రం పేరుయూరు 
mf, రెం గుర్తు; జాడా 
ఇగ: fఇ నపుంసకుడు; పిరికివాడు 

Tf, శం నపుంనకత్వము; పిరికి 
తనము 

చాగ్గాస్తగాగ రెం వారసుడు; పేరుతలచు 

వాడు 

qa, (గాం పేరుగాంచిన 

ఇ, f కీ ర్రిశేమడై న; నష్టమైన ' 

Tir, గొం అయోగ్యమైన; తగని 

ఇళ, ణా "పేరు సంబంధ మైన 

7771, [0 (నీద్ధమైన; పేరుగల 
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77, [గం అనుచితమైన; తగని ! ఇ్యాగ్యా్యా [గా కోపించిన; జ్ఞాక్ఞా 
ఇ|న్బా[గగా గ్యా అసంభవమైన 
7, గూ విఫల మనోరథుడు; 

దురదృష్టవంతుడు 

గగ్యాగం రాగ అపకీ ర్రీ 
సాగగా fాం పేరుగల 

రం నీతి; నాయకుడు; నాయక 

త్యము; యు క్తి 

శాక, ర్హం శేషుడు; రాజూ నాయకుడు; 

యజమశ"*ని 

ఇగ గ్య సహాయకుడు; ఒకరితరపున 
పనిచేయువాడు 

ఇగ: [క్యా అభింపని, arqicq 

గగ ర్షం సౌరింజిచెట్లు; నారింజకాయ 
arr. అం నారింజకాయ; fz 

నారింజరంగువంటి' 

చా] కం కాలువ; మోకు; మనువ్య 
సమూహము ఏ, ఇం మెడి; గొంతు; 

శ్రీః (శా మనుష్య సంబంధ మైన; 

ఆధ్యాత్మిక మైన 

arm, [గం నరక సంబంధ మైన; రాం 
నరకము 

గాగ 7 పావియైన; వరకమను 
భవించునట్టి; ర్భం నరకవాని [వాడు 

ఇడ రం ఆశచూపి మోసగించు 
గా గం నరక సందింధ మైన, 

మిక్కిలి నికృష్టమైన: పావివలి 
గగగ్గా ర్పం గుడ్తబందు; సన్నని 'నూలుపట్టి; 

వినాదము, న్ slogan) 

+ 

er =. 

Tm, 7 ₹[ం కోపము; అసంతో 
mr. 1 షము 
Tf, కం కొచ్చిరిచెట్టు; కొబ్బరికాయ 

గాలి భాం నాడి; చిన్నగొట్టము; శ్రీ 

గారా గం నాడా; కాడ; ఈనె: తూడు; 

గొట్టము; కంసాలి వూదు గొబ్దము; 

తుపాకి గొటము. రం కాలువ; సిడి 
అట 3 ఇ 

గల, ఆగం ఒకపల్ల: 

TIT, Yo కాలువ 

ఇ1ణ1ఇణ. గ్య తగని; అర్హత లేని; నీచ 

మైన 
సీచత్యము 

గొటము, 
టి 

TTF, ₹f[0 అయోగ్యత; 
ఇష ₹[ం_ చిన్నకాడ, 

కాడ 

గాగ ఇం ఫిర్యాదు; దావా; వ్యాజ్యము; 

77వ రాషదు చేయుట; దావొ 

వేయుట 

ఇరగ కాగ మురుగు కాలువ, రక్ష 

నాళము; నాడి; కమలము; తామర 

తూడు; గాడి; సశువులమందు గొట్టము 

ఇళ, రెం “పేద; ary 
| 

ఇక, పడవ; ఓడ 

ఇఇ రం పెడవనడుపృవాడుః చిన్న 

బాణము; తేనెటీగకుట్టుట 

ఇగ. జ్యా పరిచయము లేని 

ఇాళా/షఖిగాగ. గం పరిచయములేమి 

గగ రం పడవ లేక ఓడనడుపు 

వౌడు 
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71]: రం నాశము; లోవము; వలాయ 

నము 

[క 
Tarr, 

mrt, భీం గెరిచెట్టు, బేరిపండు 

గాగ్యాళాగా [గాం నళించునట్టి; న్లిరముకాని 
నాగా, జ్యా నాశముచేయ బడిన 

mfr, (గా నళించునట్టి; నాళకుడు 

1577. ర్హం అల్పాహారము, ళ్షాన్సారాగా 

7, రం నాశము; ఇం నస్యము 

₹[74గ, రా నన్యపుడచ్చీ 

7a. గాం f%ం నాశముచేయట; 

చంపుట; ధ్యంసముచేయుట 

గగాగాళా ర్హొం పచ్చిదానిమ్మ చెక్కా; పచ్చి 

దానిమ్మ; ఒకబాణసంచా 

ఇఇ, [కా మూర్జుడు; తెలివితక్కువ 

[గ్య నాశము చేయునట్టి; 
చంపునటి; రం నాశకుడు 

టి 

యెన 

గాగిగాాఫ్ ఇం మూర్గత్వము: తెలివి 
తక్కూవతనము 

TTT ₹[0 ముక్కు; మొక్కుురం[ద్రము 

గాగ్ల?ర్ధరి రం ముక్కురం(ద్రము; ఇఇ? 
fT. చాగ్గి ముక్కు; గాజా 
fT, కొం సహాయకుడు; 

వచనరచయిత 

గళం. నేక్నాగభాగము; (జ్ఞా అగేన 
రుడు; ముందుకుఫోయిపోరాడువాడు 

చకా కొం భర్త; యజమాని; చ్మకపునడి 
మిదిమ్మ రాజు [ముగా 

గ|క్షళ? గాం గ్య వ్యర్థముగా; అకారణ 
32 

విజేత; 

Tren: 
ఇ, 

fr. రాం నిందించువాడు జ్ఞా 

తి కైడు, దూషించెడు 

[డా రాం నింధ; [షా 

[ఇ క్యా గం నిందించుట్య తిట్టుట 

కష, క్షా నిందింసతగిన 

గరా, ఇం న్విదః బిల్లా 
గాకా ఛాం అపకీర్తి నింద; చెడుగు 

గాజు భం కలుపుతీయుట; కలుపు 

(జా లేదు; కాదు; ఇల్ల! 

కూలి 

frat To జాం కలుపుతీయుట; 

బాగా! 

ff, గం విందింపబడినవ; దూ షి త 

మెన 

గడా. అం నిద; కునికిపాటు 
ఇల, గ్యా నిందింపదగిన 

fz, do వేపచెట్టు 

fn, రం నిమ్మకాయ; నిమ్ము చెట్లు. 
(జ, గా భయములేని; గ్య జ్యా 

నిర్భయముగా 

గొ;భి౯ా ణా పరిపూర్ణముగ; సర్వము; 
అంతయు 

బాంగ్ ఆగిం మెట్లు నిచ్చెన 

గాబా రం ము క్తి; వి జా నము; 

క్షేమము 
fr:xaqn: రం ఊపిరివియచుట; నిట్టూర్చు 

| 

fra, ఇషం నుఖము, దై వద త్రమ్ము 
| ధనము; దుర్లభమైన వస్తువు; విల 



fT 498 fag 

గల వస్తువు; రుచిగల భోజనము (క 
అరుదైన 

(ఇగ కం నాశము; సంహారము 
fran, ఇం (షా నాశముచేయుట 

fq, [కాం [గా సమీపమున; గా 

సమీపముననున్న 
faecal, ర్పిం పొరుగు వ్యక్తి (కా 

సమీపముననున్న 

[౭ గం సమీవముననున్న; దగ్గరి 

fre. గ పనిపాట లేని; పనికిరాని ' 
ft రం సమూహము; నిధి; రాళి 

frat. ఇం [ళం బయలుదేరుట; 

జ్, (పకటమగుట; బయటికి 

" వచ్చుట; పుట్టుట; ఉదయించుట 

గాళ్స్ ళం డేష్షత్వము; సౌందర్యము; 
ర్తం తెగ, [పాగుు;ుపరమా త్మ; 

సమూహము, శరీరము; లక్ష్యము; 

వివాపస్టానము 

far, గ నిరుపయోగమైన 

గాకా కం కోరిక; ' అధిక్యము, గా 
వ్మిష్పయోజనము; చెడు; చాలినంత, 
కోరికగలః ఢా గ్య మిక్కి లి 

దాగుగా; ఆ ఆత్యంకముగా 

fry, ంర్తొం సమూహము; నివాసస్థావము; 

తెగ; లక్ష్యము; వరమాత్య; (ప్రోగు; 

శరీరము, లక్ష్యము 

(గా గం f= బయ టికితీయుట; 

వేరుచేయుట; పవితోమండ్రి..' తీపి 

వేయుట వెడలగొట్టుట 
బబవెపీ శాలను. చపపడ లలన. అవమానాలే 

fT, రక్తం దిహిమ్కారము, ర్వీపాంత 
రవాసము, వెడలగొట్టుట 

గ్యాళ్ళా రం రాబడి మార్గము; వెలికి. 
పోవు మార్గము ద్వారము; బయలు 
చేరుట; మూలప్పరుముకు 

(వంశము; ఉత్ప తీసానము; తద 
॥ ఆలీ ఖై క్ 

ణొపాయము 

రాబడి; 

freer. ఇం (స్థానము, రాజకి; 
లాభము; సుంకము; ఆమ్ముకము; 

వెడల గొట్టుట 

BEE ర్తం ముసల్యానుల వివాహము : 

fhe, ఇం సకం గుడ్డను పేకికల 
చేయుట; ఈకలు; చర్మము మె॥ 

నవి ఒలుచుట 

గ్యాషా, కొం పొదరిల్లు 
fre, [గం బహిష్కరింపదిడీన; 

నిందింపబడిన; పరాభవింపబడీన। 

ఆకేపింపబడిన, నీచము; మోసగింప 
బడిన 

ff ఇం పావము, మోసము; 
బహిషాారము; పరాభవము; నీచ 

తము, దైన్యము 

fm గ్య నీచము; తుచ్చము 

గఖ్ఞారణా కం నీచత్వము 
గ రం ఇటు; గురుతు 

berud రాం ఇల్లు 

గ ఇం గం పల్లు? కొరుటెట 
గు భం కలుపు తీయుట; కలుష 
ల కూలి న్న - 
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గగ, గం పారవేయబడిన; ఉంచ 
దిడిన; పంపబడిన; తాకట్టు పెట్టిన; 

విడిచి పెట్టబడిన 

గళ ర్తం పారవేయుట; నిధి; తాకట్టు 

సొత్తు; విడిచి పెట్టుట 

fre కొం అమ్ములపొది fT 
fr, గం వ్యర్దమైన; నీచుడు; 

సోమరి; ఎక్కడ నునిలకడగా 

వుండని; పనిలేని 

fru, కొం గం. సరికశ్నభమగుట; 
రాటుతేలుట 

గ, అగిం నేతివంటకము 

fa, జం. పరిశుభ్రత; శృంగారము; 
సొగను 

శారా గం గం. పరిళుభము 
చేయుట; పవ్మితముచేయుట 

ff, గం కల్తీలేని; పవ్వితమైన 

గళ, గొం సర్వము; సంపూర్ణ ము 

fre, 0 దోషములేని; శుభమైన; 
నిష్కశళంకము, (జ్యా జాం నిర్భ 

యముగా; బహిరంగముగా, నిర్కొ 

గమాటమిగా 

fra. ఇం స్వం గోటీతో గీరుట 

గ, షం కఠిన హృదయుడు 

fa ఇం గోం రజొయి; పరుపు 
మొ, నవి దూదినింపికుట్టుట 

కా ₹ాగ[౦ ఏనుగుకాలి సంకెల; బేడీ; 

బడిన 

ణా బేడీలు లేక గొలునుతోబంధింప 

frm, రం మా ర్గ ము; వే ద ము; 

మార్కెట్ 

fr కొం వేదశా ప్రుమలు 

గగన Fo రక్షకుడు; కాసలాకాయు 

వాడు . 

fr ఇం తనిఖీ; వర్య వేక్షణ 

fr. (ళా తేలికయైన; CEE 

frre, ఇం గాం (మింగివేయుట 

fr, ఆగ్గిం దృష్టిః చూపు 

frrgaId, ర్దం రక్షకుడు; ఇఖ్గాకా 

far, ₹f[ం రక్షణ కావలి 
fw, ర్తం గుజ్దిపుమెడ; [మింగుట; 

ఒక వెదురు 

ff, ఇం నోటిలో పెకైడి హుక్కా 

గొట్టపు భాగము 

fr. ఇం. దృష్టిం చూపు దయ; 

ధ్యానము? నిరీక్షణ 

గక, గం అతిరహన్యమైన 

frre, ర్ం దాపరికము, రహస్యము 

fier ఇం దిక్కులేనిభాడు; దౌర్భా 

గ్యుడు; దుష్టుడు . 

frre రం ఆటంకము; దండించుట; 

లోబరచుకొనుట, తిరస్కారము 

వేదకోళము; చెదికోశబ్ల 

fra: కాం శక్క్య్కుూవగుట; 

చేయుట ల 

frre కం దెబ్బ MTT 
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fr, రం సమూహము సిశ్చయము* 

సంచంపము 

(షానా షా 

సికయునే 
డా అ 

గక, ఇం ఆందిభాగము; నీచత్వషు 

(గాళ్యాగ్శా 1 ఏటవాలు; పల్హము 

fre, ఇం అం సీండదిడుట 

fre go కిం గా 
(గాళళ్లా ఇ సారము నారాంశము" 

ద్. 2 జితా ఆలా, 
ఆం చలు గౌ 

1క069ది (భాగము), 

f=, ) ఇం గక సారముతియుట; 

frm (1 పిందుటి 
(చాలా ఇం ముసుగు, దుప్పటి; ఉ తరీ 
యము ఆచ్చాదన వస్రము. = 

Fraps, గం కవచము; రవిక 

మ. ఇం [కంది పల్ల మైన; (క్రిందికి 

వంగిన; [క్వాం (Fa కంక దిగువకు 

fra ఆం బలి; బహుమానము; 
చుక = దానము; దిషితీయుట; 

- భ్ 

ఇం ముఖ్యమ గా; సళ్చయముగా 
నాగ క్త ఏర్పాటు; ఐందోబిసు; కావం 

= 
జాన ల కచ్చన; (క్రమము; నె జాంనవాబునిరుదు 

fata; 

7327, జ్ఞా వనిపాటలేని; సోమరి 
(గలలళ్ళా 

' 

f75అ7, రం (ట్రతుకుతెరువులేమి; సడ 
ద్యోగ కాలము | 

లొ రం నరం, న అగ frst, (ఇం నిష్చయుడు; కఠి మైన; 

అల నష అద వ వహపషయమెన; To పరుషవచసము 
క చ 

బాషా శ sa ౦ సిర్ణయక; 
ft క చ © కూరత్యము 

గాల్ , న్ 
ఖ్ 

గా రం చెడుచోటు; దుర్టళ 

గాజా షం భయము లేన; జింకు లేస్, 

(గౌళ, రెం పిరుదు; నడుము; కొండ 

నడుము; భుజము 

fzrfadtr Tio శ్రీ; అందమైన గొప్ప 

పిపదులుగల శ్రీ 

గగ, గం f70 (నతి దినముః ఎల్స 
ప్పుడు 

fra గం ణా యావత్తు, ఎకకె 

గన; అంతయు 

ఇం, హొం [గం (ఎళతిచినము; పర్తి 

ప్పుడు; క్యా శాశ్వత మైన 

fran ఇం శాశ్వత్వమున ఇభ? 

fra, fro [ొం ఎర్లిప్పుడుః ఇఇ. 
frafa, fro గం (ప్రతిదినము క 

TI 

fresr:, fro fo (ప్రతిదినము; బల్లి 

పెడు 

{శబ ఇం స్తంభము, ఇ 
| fT ఇం గ నీరు తేరుట 
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గల రం మడ్డి; క ద్ది చేయ బడి న | 
నీరు 

faq, ఇం గ్లొం వై కేటవంచుట; 
వడియగట్టుట; నీరు మొ॥ వానిని 

శభముచేయుట 

గగ, ఇం గళ అవమానవరచుట; 

తిరన్య్టారించుట 

గ రం ఉదాహరణము; రుజువు 

(జగ, రాం నాశ ముచేయుట 

గళిళ, రక్తం వేసవి; చెమట; వేడిమి 

fr ఇం సూర్యడు; ల్లా 
faa రం మూలకారణము; అంతయు; 

రోగనిర్భ యము; పెయ్యవలుపు; జ్ఞా 

తుచ్చమైన; గ్యా (ళ్ల్యా చివరకు 
'గాాక్చై కం వేసవి, వేడిమి; చెమట 
(ా రం కోట్టి; చెప్పుట ; సమీపము; 

కానన ము 

Czy, ఛం నిదుర; కునుకు; స్వప్నము 

far, రం ని(దించువాదుః నిదురపోతు, 

పోమరి 

(గాజా గానా, గా నిదించుచున్న; 
గబిగాగాగా 1 నిదుర వచ్చుచున్న 

కాలా (ఇకా నిదురపోతు; బద్ధకన్గుడు, 

నిడురనుత్తుగా నున్న; రం సోమరి 

ఇలాకా 00 fఇం నిర్భయముగా; నిరా 
టంక ముగా 

f ఇళ్ళ ర్భం మరణము, నాశము, కులము" 

f దరి|దుడు 

[ఇష గ దరిద్రుతు ఇగ 

న్ను ఇ 

TIT. Fo ఆధారము; ఉంచుట; సంపద; 

ఇల్లు; నిధి 

ff ఆగం ఆధారము; ఖజానా; నికే 
పము; సముద్రము 

1717, రం కుబేరుడు; కష 
f72౭, రం ధ్వని; (మోత [ధ్వని 
గగ. గాం ధ్వనించిన; (మోగిన; రెం 

(గగళ్ళ్ గాం ధ్వనించునట్టి; మోగునట్టి 

tn గొం భిన్నమైన; (వత్యేకిమెన; 
దూరపు 

fara. go ధ్వని; (మోత 

fad ఇం (కా ర్వనిందుటః; 

_మోగుట; శా కం _మోగించుట 

tafe, గం భ్వనించిన్య (మోగిన; 

రం ధ్వని 

7, fణ దూరపు; భిన్నమైన; వత్యే 
క మెనః మొన కేలియున్న 

గాసి రం నోటిపూత 

TT ఇం గ్య వంచుట; Hera 

f 7727, క్షం కాత (తల్లి తం(డి) గారిల్లు 

fra సగం తొంబది తొమ్మిది; 
[గాళ్గా గాక [pal 99 సంఖ్య 
(గాగ గం వికలాంగుడు; కుంటి 

[గారా ణంగా కేవలము; పూర్తిగా: 

మిక్కిలిఎక్కువగా 
[గాగ 70 గొ నిర్ణయమగుట; 

నివృత్తుడగుటః ముగియుట 

గగ ఇం fro నిర్హయించుట; 

పూర్తిచేయుట; తీర్చి వేయుట 
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సాగ, (ప్లే తీర్పు; సమా ప్తి; fణశలు రం దింధనము; వ్యానము; 

fe, 1 నిర్ణయము; నివృత్తి త మలమూత్ర బంధముః చేతిసం 

fan: ర్తెం అధః పతనము కెన్భ 

fq, ర్తం పతనము; 

మృత్యువు; అవ్యయము; (జా అకులు 
లేని 

fromm, రం పాపము; ఇఇ 

(గాగ శా ఆకులు లేని; వడ్యతోయు 
నట్టి; చంపునట్టి; విసరి వేయునట్టి 

frre, రం పది ంచువాడు; వండు 
వాడు 

గాగ ర్షం వీడించుట్ర; వషిండుట 

జాల జా మిక్కిలి పీడితుడు; 
అణచదిడిన; షిండ బడిన 

గరా f70 నేర్చరి? తెలివిగల; 
సమర్థతగల 

జాలా జాగ తెలివి; చాతుర్యము 
స నైపుణ్యము 

గ్ా గం అంతయు: గ గా 
పరిపూర్ణముగా 

Ra. ఇం (క ఒకవె వైపునుండి 

మరొ కవైప్పకు, (గుచ్చుకుపొవృట; 

“స్పష్టమగుటు శుభ్రమగుట 
fae రం కలహము, విరోధము 
era శాం కా ఒక్షవైపునుండి 

మరొక వెన్నకు పోవునట్లుగుచ్చుట; 
స్పష్టవరచుట; జృభవరచుట 

వినాశము; [కాల రృం బింధనము; కారణము 
నియమము; నిర్భంధము 

fra ఇం గొ నివృత్తుడగుట; , 
ముగియుట; నిర్ణయమగుట 

గంగాం గం fo నిర్ణయించుట 

పూ రిచేయుటః తీర్చి వేయుట 

గా ం తీర్పు; సమావి; 

fa _ నిరయము; నివృ శి 

గంగా ణ _ 

fae, ఇంగం కం faced 
ఇశ్రా గం రచింపబిడిన; కూర్చబడిన; 

బంధింవబడిన; అడ్డ గింపబడిన; పె 

చేయబడిన 

ta ఇం [౫0 బంధనము క్రుడగుట; 

ముకి గాంచుట; నివృతుడగుట; పూ] 

యగుట; నిర్ణయమగుట; చేరగున, 

పెరిషృ్కరింపదిడుట; నశించుట 

గాలా గం బలహీనమైన 

faa, భం బలహీనత 

£7, ఇం గ్యూం నెరవేరుట; రక్షీం 

బకుట; నిర్వ ఇహీంపబఎడుట 

re గం fF 
సాధించుట 
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భ్ ఏ మెన ; ; 

౫౫౪ గం దట్టమైన; గాఢమైన; కఠిన 

మైన; లో తెన 

faq: జం గం 

విడుదలగుట 

(గాశిశ్రగ!,| ₹ౌం రూ వదలించుట; వేరు 

చేయుట, చిక్కు దీయుట; ఏరుట; 

నిర్ణయించుట; ముగించుట 

fast, రం సిర్ణయము; పరిష్కారము; 

రత్షణ; విడుదల; తొలగింపు 

ర గం fంనదలి పెట్టుట; చిక్కు 

దీయుట; ముగించుటః వసూలు 

చేయుట, వేరుచేయుట, నిర్ణయించుట; 

ఏరుట 

గా qo ఇం గాత! 

(ను, "ఛం వేపకాయ[ వేప 

గల. విత్తు 

ణా, రం కాంతి; వెలుగు; (జ్ఞా సమాన 

మెన; కాంతిగల 

fraal, భం గం నెరవేరుట; రక్షింప 

బడుట 
[హంచుట 

fama ళం గం నెరవేర్చుట; నిర్వ 

fT, ౦ నెమ్మదిమైన; నిర్జన మైన; 

స్తిర మైన; నిండిన; ఉంచబడిన వినయ 
ముగల: రహస్యమైన; 

fr, కం ఆహ్వానము; విలుపు;. 
-[2-5ం ఆహ్వాన పృతము 

గాగ ఇం కం ఆహ్వానించుట 

గగాణ గం పిలువబడిన; ఆహ్వానింప 

బడిన 

విముక్తుడగుట; 

గిం భం నిమ్మకాయ వూరగాయ 

గగ, గం తల్లీ నమైన; మునిగిన 

[4౫7 కం స్నానము; మునుక 

fra, 0 గం  సొష్ననీ ము 

చేయుట; మునుక వేయుట 

గా రం ఒకబుషి; జనక మహా రాజు 

పూర్వీకుడు; రెప్పపాటు 

ff ర్హం రెప్పపాటు; నిమిషము 

గణ కం కారణము గురుతు; 

లక్ష్యము; శకునము; నెపము 

ff, ర్పం జినకమహా రాజు 

గగ Fo రెప్పవేయుట; రెప్పపాటు 

కాలము 

గభెఇగా కం కనుమూయుట; మరణము 

ff ఉం (కను మూనినః 

టోపించిన 

ఇళ, కం రెప్ప వేయుట; క్షణము 

faux, Yo కప్పవేయుట; క్షణము; 

₹[0 కనురెప్ప 

fa, గం (క్రింది; లోతైన; రేం లోతు;
 

పల్ల ము; ఏటవాలు 

గగఖగా.. fo Gందవాయబిడిన; 

(కింద చెప్పిన 

fA. గొం (క్రిందనున్న 

గగ? ర్షం అధిపతి; పాలకుడు; సారథి;, 

దండించువాడః; భగవంతుడు 

గాభిజళ) రం అదుపు; వశము 

| | 
ఆకె 

rf గం అదుపులో పెట్టబడిన; 

నియమ బద్ద మెన 
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frre fr తనయొంు; ft 
faz: fా నిర్ణయింపబడిన; కట్టుబడిన; 

లయయి మిగల; యమింపబదన 

వై శాం 

అద్భుష్టము; (పకృతి; స్థిరత్వము 

నియమము; విద; 

faa. రౌం చట్టము; కట్టబాటు; నియ 

మము; రీతి; ఆచారము; క్రమశిక్షణ; 
షరతు? స్మక్రమము; ,పతిజి 

నియమము; 

స్గహాచము; ఆణచుదఏ 

గాగాగా గాం విర్టయింప బడిన; 
నియుమెంపజదిని ఉఆమపరుషబడిన; 

సియమబదమెన 
= 

Tad, రా నియమము పాటించు 

txt fo fz దగ్గరగా; సన్నిహిత 

ముగా 

[కీ ఇం. సామీప్యమ; సన్ని 
హితము 

TT, ఇం స్యాం సమీపెంచుట; నన్ని 
హితమగుట;ః శా [క్షా సమీపము 
నసచేప్పట 

177, గాం గా దగ్గరగా; సన్నిహి 
తముగా 

fa బ్యా కోరిక; ఆవళ్ళకత; (పార్గన; 
> . © 

rir. ఇగ్గిం (పొతినిధ్యము 
far, రం నియమము; నిర్బంఛము 

aii ర్దాం సీయమించు వాడు; పాల 

కుడు; సారథి; పడవ నడుప్పవాడు 

fram, fo అఆలభ్యపదార్థమ్ము 

ధనము రుచికరమగు భో జన ము; 
చే వచత ము; సుఖము 

fra. కొం గం"వేరుచేయట 
1, f7ం వ త్యేక మైనభిన్న, 

జే 
శ, 

frat, గం fZo 
wo తాతకు పాం చ లా తు 

గింబడిన 

(గిగగ, ఇం నియామకము 

గందం గం రం నియోగించవాషు 

నియమించువాడు 

(షగ్లాగా Jo ఆజ్ఞ, నియామకము 

fara, Fo నియమంచడుజ అక అోడ్గొ 

వీించువాడు 

fra, కం ఆజ్ఞాపించుటి: 
చుట 

fara, ణా ఆజ్ఞావింపబడిన; నియ 

మింపబడిన 

fra (ణా అడ్డులేని; స్వ తర్శతువు; 

ఇతరులకు లొంగసవాడు 

(గానా దం పరదూత్య; శివుడి; గా 
కాటుక లేని; డోషము లేని 

fe సగం 7ం ఎడ తెగవం౦డా; 

జరిబ్బుయు 

న 

ళా ఇ 
ఆయు 0 
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fr, ఇం గం చూచుట; నిరీక్షీం 

చుట + 

గాళాళు క్రొ నెరియేష (ఇక 
ళ్ళ కొం నల్రకిమూ (జా (పనిలో) 

నిమగ్నుడై న; మిక్కిలి ఆసకి గల; 

గా 17 ఎల్లి ప్పుడు 

fA, ₹ం గం నృత్యము చేయుట 
గగ, ఇం మిక్కిలియాసకి 
fr కృం పరమేశ్వదడు;ః (కా 

(72717, కొం నిర్ణయము; (జ్ఞా నిరాధార 
మైన; గాంగ నిశ్చయముగా 

faxqrar, గాం fro నిర్ణయించుట; 
ఆలోచించుట 

ఇ 

fram, (గా చిరస్టాయియైన అవా 

యములేని 

గజ స్కా కోరికలేని; ఉదానీనమెన; 
తనకాళ్ళమీద నిలదిడెడు 

mT, ఇం ఉపేక్ష, ఉదాసీనత 

ff, గం కో రబడోని 

గం జా ఉదానసీనుడు; ఉపేక్షీంచు 

నటి 
టి 

గొరా గ్య మేళుములు లేని 

గారా రం నరకము 

గ, 
లే 
faxaq, (జ్ఞా (శేష్షమెన; వికద్దమైన; 

ళా? గం నిరాకారమైన 

| ₹₹్పా [ప్రయోజన ము లేని 

fafa, జాం అంతు లేని; అపార మైన; 

117౫, [క్యా నిరాధారమైన; ఆశ్రయ 

fr, గం అం కలుపురియించుట 
faz, Fo చిక్కు తీయట; రక్షణ; 

నిరయము 
ణా , 

fan, గాం గ నివారించుట; విడి 
ఏందుట; పరిష్కరించుట, వదలి 

9 

"పెటుట 
ళు 

గడా రం ఉపవాసము: (శ్వా ఉస 

వాసమున్న 

గా ౫౦ రనహీనమైన 
సారములేని 

CREE ర్త నిరాక రించుట; వాంతిఅగుట; 

ఉమ్మి చేయుట; 
Wu, 
(J CG 

t (3 ఆ 

నివారణము; నాళ 

గాలా, (ళా నిరాకరింస బడిన; సివారిం 

సిబఏన ;నళించిన 

fT, (శా ఆయిధములేని 

గా f7ం కేవలము; వట్టి; ఒకేఒక; 
విశుద్ద మైన 

F777. ఇం. కలుపుతీత, కలుప్పకూలి 

fax, ఇం భగవంతుడు; ఆకాశము; 

(జా ఆ కారములేని; కురూపియైనే 

[గట్టగా f్ఞ చలించని; కలతకెఎదని 

(ఇళ్ళు గం నిరాకరింపబడిన 

గాగ, భం నిరాకరణ; గ్లూ 
రూపములేని; కురూషియెన 

fA దం అవమానము; ఇఇ? 
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fT, ఇం f%0 కలుపుతీయుట 
సంగా. గ్య రోగములేని; నిర్మల 

మైన; నిర్డ్ వము: రం రోగము 
లేమి + 

fre గం నిరాధారమైన; ఆశ్రయ 
హీనుడు 

mer, ర్ణాం ఏకాంతస్థానము; fa 
సాటిలేని? అపూర్వ మైన 

రాగా" ఇం [కం కఠుపుకియుట; 

fia 
గారాఖాఖా రం చూచువాడు _వరీక్షీంచు 

వాడు; తన ఖీచేయువాడు 

fri కొం ) చూచుట; తనిఖీ, పరి 
friar: ళం. జా చూప్ప 

ff, జా వరిశీలింపటిడిన; తనిఖీ 
చేయబడిన; చూడబడిన 

(లిగా గా కో ర్కెలేనివాడు; విరకు డు; 
ఆమాయకుడు, 

గ్ా, ణా నిర్వచింపబడిన; చెప్ప 

దిడీన చెప్పబడని; అస్పష్టమైన; రం 
ఒక వేదాంగము 

fr, ఆగం శబ్దార్థ నిర్వచనము 
fam fo సాటిలేని, శ్రా 

fie fa మిక్కిలి (పనరద్ధి జెందిన; 
పెండ్రికాని 

స్య, ళం (నీది; చాతుర్యము - 

far, 
fry, 

ray, ర్భాం అడ్డంకి; ముట్టడి; నాశము 

( గం ఆరోగ్యవంకుదై న 

జా fro 

గో; 
ననా... గ్ 

fq, 
చళ్ళ 3 

fra, గం వెలువడిన 
గాగగ్గా రం బయలుదేరుట; బయటికిదా్య 

గళ్లూ, రం భగవంతుడు; గ్రా గణ 
రపాతుడు 

గా, రెం 

ధ్వనిలేని 

frie రం దేవత; అమృతము, fro 

ముసలితనము లేని 

గూ రం 'నెలయేరు; ఇగ 

frat, ఇం నది; ఇ 
గణ. రౌం పర్వతము; qm 

fofzq,; ర్తొం తీర్చు; నిశ్చయము; తీర్మా 

నము 

ధ్వని; (మోత; జ్ఞా 

న్యాయాధి వతి! వీర 

యించువాడు 

fff f4-నిర్లయింపబడిన 
రా ర్డం న్యాయోధిపతి; మార్గదర్శ 

కుడు; 

traf, గం కాగుగాచీల్చ బడిన 
f=, గా నిశ్చయింపబిడిన; సూచింప 

బడిన; వర్ణింపబడిన; చెప్ప బడిన 

fy, ఇం చెప్పుట; సామీస్యము; 

నిర్ణయము; ఆజ్ఞ 

feet, fz నిరపరాధి; దోషములేని 

న. 

fa, fz స్వతంత్రుడై న; విరో 

గజ్జ | ధులులేని; రాగడ్వేన సుఖ 

దుఃథాదులు లేనివాడు 

శ్ 
| 



గ్, 507 వ. 
faq, ఇం ౧ం నిళ్ళయించుట (గు (జ నిర్ణయుదు, 

లగ: [గొ నిక్చయింపబడి న fran, మోహములేసి * 

ffir fof రెప్పవాల్పక; 
(క్షా రెప్పవాల్చని 

గల, గం అడ్డులేన్మ ఏకాంత మైన 

ఉపద్రవము లేని 

fafa. గొం అడ్డు లేని; నిరాటంకము 
(గను గం బుద్దిహీనుడు 

గళ గా తెలివి తక్కువైన 

fi గం ఆధారపఢినః నిండిన; 
ఆత్యధికము 

గళ, గా దురదృష్టవంతుడు 
fra, గొం భయములేని 
గఇభ్గభగ్గా అోగం భయము లేమి 
+గాగేగా. శాం దయలేని 

[1గేళా f పవిత్రమైన: శుద్దమైన; రా 
అ(భకము 

fafa, Jo సృష్ట; నిర్యాణము; భవనము 

గోళ కం నిర్యించువాడు; సృష్టికర్న 

fale, కం 'దేవహిర్సణకిచ్చిన 
గళ. వస్తువు 
fring, కాం నిరికింపబడిన;స్ప ష్టింపబడిన 

సా [ళ్ళ విడిచి పెట్టబడిన; బంధన 

ముక్తుడ్డై న; ర్గం కుబుసము విడిచిన 

పాము 

ళా, ఛం విడుదల; ముక 

fad, [గా నిరాధార మైన; వేవలేని; 

నాశముచేయబడిన 
గణ రం నాశము; నిర్మూలించుట 

| 

faa, రం మోక్షము; చావ (వస్తా 

నము; ఏనుగుకడకన్ను 

[ఇ ఇం ఎగుమతి; [కా బయటికి 
పోయిన 

faa, Fo పగతీర్చుకొను 

చంపుట; అప్పు మొ॥ నవి తీర్చుట 

ff ఆగం (స్థానము; మోక్షము; 
చావు 

గాగ ఆం నీగ్గరేని ఇగ 
ff, fa విషయాసక్తి లెని సంబంధ 

ములేన 

రోగా గా పవిత్రమైన; నిర్మలమైన 

[షళేగ్గగా జ వస్త్రహీన మైన 
faq రం ఎ న్నుకొనువాడు 

ఓటుహక్కు గలవాసు 

fafa, రం ఓటుద్వారాఎన్నుకొనుట; 

ఎన్నీక 

fq గ్య ఓటుద్వారా ఎన్నుకొన 

జగ్గా రం మోక్షము నాళము; 

సుఖమ్ము fక ఆరిసట్టి (దీసము); 
చనిపోయిన; నిశ్చ లమైన 

(ఇరా గ గాలిలెని (చోటు); ఉల 

ఎదని 

నములేని 

(ఇషఫ్గ్లా షె కం బిహిషారవగ: చంపుట; 
fz] + | దేశమునుండి వెడల గొట్టుట 

father, గా బహిమ్మరింపబిడిన; 
వెడలగొట్టజడిన 



fray 
re 
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గల్లా ర్షం జరుగుబాటు; నెరవేర్చుట; 
రివాజుపాటించుట 

గాభ [ళా మార్చు లేని; సీర మైన; 

నికరమెన 

mer. గాం మార్పు లేని; వికారము 
లని; రం మర (బహ్మ 

fafzqy. yo భగవంతుడు; హ్ సమా 

నమైన; విశేషములేని 
[జోలా జ్ఞా వీర్యములేని; శకి 

హీనుడు; నపుంసకుడు న 

fafa, fz నిద్దించిన; నెరవేరిన 
taf, ళం సద్ది; నెరవేరుట 
గ్ రెం వై వెరాగ్యమ; దుఃఖము 
faexiy, (జ్ఞా కపటములేని; విపద్దమైన 

fra, రాం ఇల్లు; సవాసస్తానచు 

frag, fro “ీలివ్యాపా రస్టుడు "నీలి 
రంగు నంబంధమెన 

[ఇషా ర్త ఇల్లు: వష్రము; ఊరు 
(గజా రాం సమూహము 

(ఇఇ [గా అద్వితీయమైన; కొత 
యెన గౌ 
yn 

(ఇఇ. ఇం. దయగల 
అభిమానము ల 

(౯నగౌం wo గాం దయచూప్పట, అభి 
మావించుట 

haifa, "క, దయ; మర్యాడ; అభి 
మానవు 

షాక? ర్హృ ఒక చిన్న వడవ; విహార 
లు 
న్్ 

మర్యాదని ల 

వాతను. CN 

ఆ. 

far, శాం సవారు, మంచి బియ్యము 

Ta కొం అడ్డగింత నిరోధము 
(గాగ ఇం (కాం నివారణచేయట; 

అడ్డ గించుట, రకంచుట 

(ఇళ రాగా రం నవారునేయునాడు 

faqrfza, గొం రక్షింపబడిన; అడ్డగింగ 
బడిన 

64౪) రం ఆన్నపుముద్ద ఇక 
fan, రెం నివాసస్టానము; నివళశించట 

ff, fఇం దట్టమైన; గంభీరమైన 
గారా. fq వక్యాగమైన |బ్రవేశి 

చిన, ఉన్న 

faq: [క్షా ము క్తిజెందిన। తొలిగిం; 

బడిని; విడుదలయిన; విరకి చెందిన 
ff, ఇం ముక్తి; సమా ప్రీః విష 

చల; విర కి; విిళోంతి 

[గషెళ్ళ రెం వై వేద్యము 
fiz, గాం (పార్పించువాష; అ 

దాదడు 

జు ళో ఇ wi, ఇ fra, గం ఇవార్హన; సమర్పిణన్ను; 
అవ్ ఉంట 

నిఎదించుట 

గచాగాగా ఫం నమర్శింపబడిన. నివే గ న్ ; 

దింపటంఎన 

f ఇ] థా ఉరు గి ఇ శీచ 9 గట 
Aq]. 76 {fo యి(/100ట; ర 

యించటవ పనూలుచేయుట 
ay) ఇ 

i142 To 

హము; డేరా 

(15, గం భయముతేని; జంకులేని. 
[షా = రాతి; కా[గా 

(పవేశము, ఇల్లు; వివో 

fan 
ఓ 
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జో 

far, ఇం 06; పనుపు 
గ ఇం చంద్రుడు; కోడిపుంజు 

fara, fo ఓదార్చు: శ! 

fT, కం రాషనుడుు గద్బిలము; 
గుద్ద గూబ 

గళ, ళా మిక్కిలివాచిగల 
రల అ గర్ బాగా, Ff రం గుడళు; జాడ లక్షణము; 

సాన "పెటు. 

fara, రం నేన్; రాజుమొ। 

firm n (వారి ముందు. పతాక 

FIxTAT, రం గురి; 0; అక్వము, - qa 

గురి పెటికొటు 
కు ఆఅ 

fra వం చందు; ఇ 
far ఇం సార. చిహ్నము; 

tzarafz. Fo చర్మిదువ : శబ! 

afr, ఇషం os: x= 
ff, కొం చంిదుడ; ఇక్షాళ? 
fr గం వాడిగల; ష్షక్షా 

fafarfzz, 
fafa } feo [ఇం ర్యారందివళ్ళ క 

far. దం రాత్; న్వడిరా[కి 

భష ర్త నిర్రయిము; గళ y 

freq, గం కదలని; పోలింపెగి 

గగ? fo సి 
దృఢ మైన; నాయ ఎ మునే 

fran, గా స్యా రక ముల; 
(పాణము లేని 

ఎ మ = | 
తియి చప్పి దం; 
(> 3 - 

కదలని; 

గార గం కదలని, 
fer. ₹f[౦ ముక్తి; నిచ్చెన 
fa, రాం మోక్షము; మేలు 

fai, రా ఉశవిరివిడఊాచుబిః నిటూ మ్య 

భాగా f70 శేషయుకేల్య ౩ 
ఆంతయు 

AT, రం 
(గంగా [గాం విలుకాడు 
{a7 tn 

fe Ye అం ల కామద పి అల అతన ళ్ wa 

తూ 

frirzg hie" 

రగా. నేసి సిెచషేధము; నసరోధము 

TAT 

fam". రొం సారము, DU 

పలితము 

ap చో క జొ a 
TAU {zo వ రికలులేసి; EE 

fr రం బహిష్కారము; వెడల 
గొాటుట 

అ 

ffi గం. దిహిష్కు 
వెడల గౌడ జడిస 

దివవు జన; 

బడక; పాయు తముచేయజడాన 
ras. 

త్ల భం (పా య ళ్ళి బో మము? 

ఉపేక్ష : 
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fm, శం ఉన్న; తత్చరుడైన; ఆధార 

పడిన. (శదగ ల - 
3 6. 

గంగ ఆం నేర్చు; ఆధారము; తత్ప 

రత; అనురాగము; ద్ద; సమా పి; 

ఉసిక్ 

fai. ణం 'భకిగల; నిష్టగలవాడు 

fafa, శగిం సమాప్తి నిర్ణయము; 
సిద్దిః రం ససంల్యలపగలసందింధ ము 

Ratio) 

ఇంగా గం పూ ర్తియైన; సిద్ధించిన 

fazer, {qo కాంకిహీనమైన, తేజిస్సు 

లేని 

గణ గాం నిస్సందేహము; నిర్భయము 

fad. ఇం క్రూరమైన; క 

faa. శం. సంబంధము; పోలిక; 

చెవాహిక సందిందీము 

రేగ, ₹ం సంబంధికుడు 
(గ శక కొం బావ, సోదరిభర్త 

fax, రం సృష్టై; దానము; స్వభావము, 

స్వరూపము; మలవిసర్థనము 

faaamat. fro fo రేయింబవళ్ళు 

fr గం స్మారక ములేని; శ్వాసలేని. 

గణ ఇగ. నిశ్వాస [క మృత 
(పాయమెన; స్మారకములేని 

| గగ? ఆగం సంతోషము; రాత్రి; కోరక 

ర్తం నిషా; మత్తు 

గొళకాు లం పాకీవాడు; బోయవాడు 

గాగ కం గురుతు; జాడ; నగారా 
17777, రం సాయంకాలము 

fT, రెం నథయము: భాగ్యా 
fA క్రం బలి; త్యాగము; [జ్ఞా నిసా 

రమైన 

ffi, flo 0: Ta 
fad. రం మధ్యరాత్రి; రాతి 

గగళం ఇం నిచ్చెన మెట్లు 
fame గాం క ల్రీలేని; శుద్దమైన 

గంగాళు షా నిశ్చేష్ట్షడెన; నిళ్ళబ్దమైన 
feu, అం నిశ్శబ్దము 
eq, f7o తేజన్సు లేని; కాంతిలేని 

గజగజ గం చలనములేని; కదలని; ర్య 

కంపము 

freq. జాం ఆశలేనివాడు 

faa, Hio 20 fad 
fie, 10 అపారము; ఆంతు లేని 

fag ) fo ఒంటరి; సిగ్గు లెని; 

fram, | నగ్న మైన 
fra, జ్ఞా నాశకుడు; చంపువాడు 

faz జాం చంపబడిన; నాశమైన 

fag, fzo చేశయందు ఆయుధ ముళేనీ 

గక ₹ం కమ్మరివానిదిమ్మె 

fa గాం అక్యధికము 
12 కం పొగమంచు; నుంచు; (జా 

| తృ పిజెందిన 



ల! 

fara ఇం గం గ్రోద్దగా చూచుట 
frre. రం పరుపు, చిన్న మొక్క; 

క్షత fo పసిపిల్లలకు వేనెడి 

చిన్న మెత 

fea, (ళా ఉంచబడిన; అప్పగింప 

"బడిన 

గట్టిగా [ఇం నీచమైన; ర్ఞం నీచవ్య కి 
HET ఆం [50 వంగుట్య కాజ 
fai: రాం అన్ముగహము; ఉపకారము; 

(ప్రార్దన 

fra To f5ం పార్ధించుట; 
ఆరాధించుట* కషతజుడి గుట 5 “లీ 

fer రం అన్నుగహముః ఊప 
కారము; ప్రార్థన fo "జాం కారణ 

మున; కొరకు 
fa శరా కారణమున; కొరకు క 

గ్య నిద నీ. ద గాబా 

=r గం గాం నిండించుట, కలుష 

తీయుట 

[ఖా ] రం మేలు; మంచితనము; 
చణ 5 (శేష్ట్వమువ: గం మంచి; 

అందమెన; 'శేష్షమెన 

చీక [గం గం చక్కాగావి కేమముగా 

Fry. గాం '్రేవ్షమైన 

గ. [కా నీచము; దుష్టము? . ర్త 

నీచవ్య' కి క్త 

511 శ 

లేఖా? ఆగం నీచత్వము 
ఇఇ గం వల్పమైనః క్షుద్రమెన; 

లోతైన; వంగిన; చెడు, -faaraT 
ఆవమానపరచుట 

ఇఇ గాం [ఇం (కిందివైపునకు 
గరా (ళం ఇష్టముకానిడి; [క్యా గాం 

అశతికష్టము'పె; ఏదోనిధముగా 

గం, గా ఇష్టముకాని; నచ్చని 

గగన ఇం అయిష్టనము; అనిచ్చ; (గాం 

(జ్ఞా ఏదోవిధముగా; మహాకష్ట్రముగా 
క్ట రం పతులిగూడు; ఆ(శ్రయస్థోన ము 

కార్చుండుచోటు 

బగా గాం (గహింవబడిన; తేఐవిన; 

రం ధాన్యము; ధనము 
గబేగగ్గా ఇం రాజనీతి; ఉపాయము, 

వి వేకము, హితబోధ; విధానము; 
నైతిక (వవర్తనః వరిపాలనా వదతి 

బగక్సా గం సీకినిపుణుడైన .“ 
గ|గగాగ గాం గా నిందించుట 
7, రాం నిమ్మ చెట్టు; నిమ్మపండు 

గగ్గా రం - చేవచెచెట్టు; (జాం సగము 
చాణక్య కాం గుండని ఉలి. we 

777, [గం రోగములేని; (శేష్టమైన =. 
చేశ, రం తెలిన్ తెలియని వెద్యుడు 
చే, భం అభి_పాయము; నడవడిక 

Frat గం గాం దగ్గరగా: ఇ 
గా రం వీర్య రనముః ఓదవపదార్థము: 
Tn, రం కమలము; ముత్యము 

ఇ, కొం మేఘము; -ఇ7కత్రా 
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AU 

గ, సర్పం సముద్రము; 
traf, J rx 
శో, [కాం ఎండిపోయిన, రసములేని; 

రాచి లేని; రం దానిన్యు 

77, రం హారతి ఆయుథములకు 

మెపగు పెల్టుపని 

శగా7, 170 'కోగములేని 

శ. గం గాం దగ్గర, సమీపమున 

Fn, (జాం ఆరోగ్యముగనున్న 

చ, రం వీలిరంగు; నీలిచె ట్టు కళం 

కము [ళా వీలమైని; నీలి" 

Ym, ఇం తెల పాదములుగల ఒక 
జింక 

లగ రం వీలప్పరాయి; ఇంద్రనీలము 

రణ. స్వ నీలపు వన్నెగల; ఆకాశ 

వర్ణమైన 

చరా రం ఏలము;ర్భా శజ్ఞాణ[_ఏలము 
వేయబడుట 

har, శాం ఫీలవర్ల్షమ్ము శ 

శక రృం వీలకమలము 
మేకా ర్తెం సీలకమలము; కలువ 

చ, 
బగా, 
GIES రం విత్తనములు చల్గకయే 

పండెడుదూస వర్డు మొ॥ తృణధావ్యము 

7. ) ఇం కోకముడి; మాలధనము; 

బ్యా ఒర్జాణము;. లాగు మొ వాని 

నాడా 

గానా రం ప్ పొగమంచు; మంచు 

(ఇం పునాది; మూలాధారము . 

AT, ఛం పొగమంచువలె కని 

పించు తెల్లమే ఘము 

చ్చెకాగ, రం లోపము; దోషము 

ఇకా, కం మచ్చ? బిందువు; సున్నః 

బొట్టు 

Trai, 1 తప్పులెన్నువాడు 
ama 

ఇశాగ క! ఛం తప్పులెన్నుట 
చా రం వెండ్; తెల్ల గుణ్బము 

్షక₹[, రెం నష్షము; లోటు 

EAA ణా మొనగల; డాంబిక మిన 

చ్చశాక్ట, రం కొన మొన; మలుపు 

చా ఇం జూ పెల్తగిలుటిః గీచుక 

పోవుట 

గాగ, fro సుతింపబడిన; నమస్కరింష 

బడ్న 

ఇగ. భం స్తుతి; నమస్కారము 

శరా (జా ఉప్పని ఇషా 
Taam 
EID ఇం fr “పెరుకో యుట 

7HT, fzo చూపించునట్టి; చెప్పునట్టిః 

- సమానమైన, వలె 

Ara, ఆగం (పతినిధిత్వము 

చృషాళళ, రం (వతినిధి; చూప్పవాడు 

Tar, fo వస్తు వదర్శనము; డాబు 

Show 

qa, గం డౌంచికమున. విడాయి 

చెవ్వ్చుకొనెడు 

“| వాళ్ళ ఆగం పదర్శనము 
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quiqf, f స్పష్టముగా కనపడు; sdf, fo ముంచిబుర్ధిః నిజా 

(ప్రధాన మెన 

THT, Yo మందుచీటి 

గగ రం ఉన్న గ్ల అల్పము; నీచము 

ఇర, ర్తొం కుటుంబమునకు కావలనిన 

నిత్యావసర సామి 

7౫7: ద్రం కాలిగడ్జెలు; అంది; కాలి 

కడియము 

77 To జ్యోతి; శోభ; కాంతి 

ze, ర్తం (వఏీయప్పుతుడు 

గ్లౌాగళి ఇగిం (ప్రయపు త్రిక 
ఇ, ఆగం పసంచజ్యోతి 

Tr. EA తేజస్వీ; కాంతిగల 

శ, ర్తొం నాట్యము; ఇ 

17, | mf, ! రం రజి; గ 

క్యా, ఇ దయలేని; (క్రూరుడు 

ష్య జ్యా మంచి; కొంచెము సజ్జినుడగు 

గంగ కొద్దీగా [గల 
Tamme, fa శుభకర మైన పాదములు 

గాశఇఇగ్య, (యోలిలాషి; విశ్వా స 

పాతుడు 

an, fr సత్ప్రవర్తన గల 

ఇఇ, ఇఅగ్గం సత్ప్రవర్తన 
గ్గాగగ్గా గం పేరు వథ్యాతిగల 

సాగా ఇషం కీర్తి 
ఇచా శవ, [గా మంచిబుద్దీగల; నిజా 

యితీగల 

33: 

| 

| 

శా, భాం సాధుత్వము, మంచితనము; 

ఉపకారము 

ఇష, భం మంచిచెడ్డలు 

గా ర్త వండుగ లేక పెండ్లి కానుక 

చాత రిం దిల్లెముః ఇా[ణY 
Ama, fzo బిల్ల ముక లవాడు 

చర్యా, qo బల్లెము; 7 

బేర కం చీమిడి 

ఇక, [50 [ఇం సమీవమున) (1ఇా౭ 
గా, రం సిశ్చోయము; ఏర్పాటు, కొవ్వపు 

(పాడు; ఒక ఆభూవషణము; ఇం 

అభిపాయము; నడవడిక 
7a, గం నాయకుడు; యజమాని; కవ్వపు 

త్రాడు; (ప్రవర్తకుడు 
నెగ్గే శిగిం కవ్వప్పక్రాడు (వస్త్రము 
ఇ, రం కన్ను; 2 నంఖ్యః ఒకపట్లు 

చెళ్ళి ణం నరి, లక్ష్మీ; నాయకురాలు 

TE Yo నేతివీరశాయ; far 
aa 
74, ర్త రంగన్థ లమున తెరచాటు 

గానము; వస్తాంద్యలంకారము; Green 

room . work 

ar, రం రంగా లేకలాగు మొ॥ వానికి 

వుందెడీ నాడాఎక్కించు మఢత 

సాలా రం మంత్ర; సహాయకుడు 
7, ర్తం నియమము కపటము; కాలము 

మేర, సాయంకాలము 
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ఇ. భం ధనము; రుచిగలభోజనము; 

సుఖము 

7, ఈగ బండి చక్రపుచుట్టు; బావి 

బొడ్డు; పిడుగు 

చెగి, గం నియమము ననునరించువాడు; 
కర్మనిష్టాపరుడు . 

షా eo fre సమీపమున; దగ్గర 
షూ ర్తం నై వేద్యము, ఇ 
7a, ఇం fro ఆహ్వానించుట 

Tar, రం ఆహ్వానము; విందు 
ఇఇ, ర్తెం అందె; గజ్జి, మువ్వ; గా 

తక్కువైన; చెడు 

గౌళాగ్భా ఇం స్యాం ముగియుట; తొల 
గింపబడుట 

ఇఇ ర్ం ఆంది; గజ్జె; మువ్వ 

7am, (జా దయగల, మర్యాదగల; 

ఆధిమానముగల " 

కచ, రా ఆడవిమల్లి 

7, గా లేవిది 

షణ! ఇసి వాశము, సోమరితనము. 
షా క్షం స్నేహము; (పేమ; నూనె; 

వెయ్యి 
క్షే శం వది; వెదురుగొట్టము వ్ల్లవ 

[గోవి సం పీతి? రాజపేతః సిద్దాంతము; 

విషయము 

చా గం హాకాాగొట్టము | 

pid లాం హుక్కొంగొట్టిము తయారు 

చేయువాడు 

fr, గ్ పీకికివంబంధించిన వ 

కాను ఎనననన్న 

? గౌణ. fm 

గ, జ్యా అద్భుతమైన; సాటిలేని ' 

చళాళ్ళా రం వేసనికా లము; జా వేసవి 

సంబంధ మైన 

గాలా ర్హం కన్ను;.? సన్ననిబట్ట; నెల్లా 

స్టా రం వెన్న; అద్దకపువస్త్రమ 

చేగ్గూగ్యాఖ, రం జ్యో తీ ముడు; గ్ల 
నిమి త్రమువలనకలిగిన, అప్పుడప్పుడు 
చేయవ లనిన (కర్మము); ఆకన్మిక 

మెన; _దెవాధీన మైన 

చచి భం పడవ, భాగా 
సాగగా, గం న్యాయకా ప్రవే క, శార్కి 

రుడు 

చగగ్యా ర్తొం 

చః, 
1h, 
4f, fz నిష్టగలవాడు; నిశ్న్చయి౦ప 

బిడిన 

ఇగ, fక స్వా బావికము 
౫ జ్యా చెడు; పాగా 

చళ్ల రం ప్టున్లాః ౧5 mm 
ళ్, ఇం పాలుపితుకునపుడు అన 

వెనుకకాళ్ళకుకటు (తాడు 
ది 

ఇఇ, రాగం మొన: కొన 

Tr ఇం వివాదము; అళ€ంకొ 

రము; హుషారు; ఎత్తి పొ డుషప్ప; అహం 

కారము 

౫17, గం మొనగల; తబకుబెపక 

గల" 

నిరాశ; ఇంగా! 

| (ఇం ర్యాత్రిపంబంధ మైన 

మొనగల, డాంబిక మైన 
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శ, ఆగం గిలుట; ఫీకి వేయుట; కొల్ల 

గొట్టుట; బలవంతముగా లాగికొనుట 

Ta-ae, lo కొల్త గొటుట; బల 

సంతముగా లాగికొనుట 

చల, కొం ఈం పెల్లగించుట: గీరుట; 

గిచ్చుట; గీకుట; గంట్లు పెట్టుట 

బగా ర్పం ఉప్పుని ఇలా 
ఇ [శా ఉప్పని; మంచి; ఆందమైన; 

qo చొటినేల; చవుడు 

afar. Fo ఉప్పుతయారుచేయుజాతి 

ఇ. భం చవుటినేల; గా ఇం 
ఆందమెనది; మంచిది 

ఇ (గొ దుర్గ భమైన; అద్భుత మైన 

ళు రాగం ఓడ; 
రము; తీరు; నడవడిక రం 9 సంఖ్య; 

గం కొత్త: తొమ్మిది 
dT Go ఇంటి నౌకర్లు; పరి 

జనము 

ల, ఆ ఉద్యోగన్సులచే జరుప 

బడుపరిపాలన; నిరంకుళ అధికారవర్గ 

(పభుత్వము 

గేారగగ రక్తం నౌకరుకిచ్చు జీతము. 

గణ, ఆం దాన 7? 
శేజఎ, ఇగిం ఉద్యోగము] నేవ 
బబ, ఇజం పెడివ, ఓడ 

ఛేణ[ఢక, ర్భం సిడవనడుషుగడ 
Az, .ర్భం శుక్త పక్ష విదియ; నెల 

పొడుపుఃజ్ఞణ ఇ ఇ 

పడవ; జాతి; (పకా 

Aa, ౭ నవయౌవనము 

Zr. రం బాదముచెట్టు 

శే, రం ఆహ్వానము; విలుప్పు విందు; 

ఇం(కొత్త 

గోగ్గొళ్ల?ళ, రం న వయువకుడు; [ఇ 
7౫7, భీం వంతు: స్థితి; మంగళ 

వాద్యము; నగారా 

Aaagrar, రొం ని ౦హద్వారము పై 

నగారా; సన్నాయి మొ॥ నవి మోగిం 

చుచోటు 

Haa-a-far. గం గం ఒక్క 
టొక్క.టిగా 

శన, ర్త కావలావాయు; మంగళ వాద్య 

ముల వాయించువాడు 

౫77, [71 డత; సరికొ త 
గోళ్ల ₹, గిం వసంతబుతువు 
లగ కొం పారళీకుల నంవత్పరాది 

పండుగ: వేడుక లేక పండుగ దినము 

గీళాళ! గొం తొమ్మిదిలక్షల విలువగల 

గోలగా కొం ముంగినః గొళ్గాగ? 
బగా, రం పెండ్లి కుమారుడు; A 

ఇగ, రెం అలంకారము; సొగసు 

బేఇాగా, రం కొమిధి పేటలహారము 

Ararat, రం నవాసారమను ఒకవుప్పు 

fear, గొం ఇప్పుడిప్పుడే నేర్చు 
కొనినవాడు; బాగుగానేర్చరి కానివాడు 

చేషెగ్గా, భం నౌకాదళము; సాకాబలము 

a, "ఈం పార వేయబడిన; ఉంచబడిన; 

వదలి పెట్టబడిన 
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rf, భీం జాతి: qf 
pri, రాం న్యాయము; సీతి; 

పోలిక; (జ్ఞా పోలిన; తగిన 
rarfiz. రం న్యాయాధిపతి; జిడ్డీ 

శ గం న్యాయ సంగత మైన; 

ఇం, గం వేరైన; అద్భుత మైన; 

దూరప్ప 

wr, 5 fా వేరుగా; దూరముగా 

మక రం" ఉంచుట; వదలివేయుటః 

గురుతు; తాకట్టు 

నాగా fa తక్కువ; వీచము; 'హీన మైన 

Eu శం కొరత, ఆగౌరవము; 

సీచత్వము 

అగజ ఇష్టం దిగదుడుపు; కానుక; 
దానము, బలి; బహుమానము 

27, వ్యా [గం విందుకు ఆహ్వా 

--= నించుట 

గల, భం పభకార్యపు విందు 

చ, ర్తం విందుకు ఆహ్వానింపబడిన 

వాడు 

a, రాం విందు షిలుప్పు, ఆహ్వానము 

శాక గ ఈం. స్నావముచేయించుట 

శరం ప్నావమ్ము ఇఇ. 

గ ఇం గం స్నానముచేయుట; 

at. 

తీర్చు; 

. 
రా fo 

i 
బురద, ఆడుస్కు పాపము 

| భఇాష్ళా ర్థం కమలము, జాగా 
777, రం (బహ; శక్ఞ 

గారా గజా బురదగానున్న; మురికి 
గానున్న 

గరా ఈగ వరుస; పం క్రి 

రశ రెం రక్కా ర్యా 
ఇళ గిం పూరేకుః (శశ 
za, q్షం విసనక[ర; పంకా 

rea, ఇం పూరేకు (శాక? 
77, రాం పక; గాగ చిన్న విసనకర్ర 

చిన్న పంకా 

Taz క Yo చేతిగూడు ; భుజిసంధి 

ఇక, ళం పూరేకుః qr! 
fF, ఇం పకి: ff 
క, ళా కుంటి; నిరుపయోగమైన; 

వికలాంగ మైన; qT 

ధా ) ఇం పం కి; విందు; భోజన 

arty, (ల 
Tar, ఇం Fo fr 
గాగ? శాం వికలాంగుడు, 

రం శని [గ్రహము 

Tar, fro | ఆంగ వెకల్యమ 
గా ర్పం ఓలా 

గరా గం వీకలా౦గు డుః కుంటి 

వాడు 

ర పంచాయితీ సభ; న్యాయ 

సభ్యుడు, “కా ఐదు; విశాలమైన 

ఇషా, ర్తెం ఐదింటి సమూహము 

కుంటివాడు, . 
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qr, రం బొబ్బ; పొక్కు; చీము 

గళ ఇం వట గాగ? 
stop fz ఐదు; qiz 

రతా, రం అస్టిపంజిరము; పంజరము 

లఇ7 రం ఆవుకు సంబంధించిన 

వనువులగు ఆవుపేడ; పంచితమ్ము 

పాలు, పెరుగు, నెయ్యి; యీ ఐదును 

కలిపి తయారుచేసిన వస్తువు పేరు 

qaqa, రెం పంచభూతములు, జలము; (పక్క ఎముక 

- ఆగ్ని, వాయువు, భూమ్యాకాశములు |, ఇనా కిం పాడె; [పక్క ఎముక 

Tr భోగం } మరణము; a షఆక్రశగష!. కం అదు వేల నైనికల రోళాళ్ళా ర్హం నాయకుడు; ఒక బిరుదు 

TT, ర్తెం పంజాబు TIT, రెం ఐదు వన్తువుల సమూహము, 

ల. కొం పంచాయతి తీర్పుగల పంజా; చెప్పుముందరి భాగము; ఐదు 

ప్మతము (వేళ్ళ సమూహము 

qa, Jo ఒర్ స్వరము; మాలవాడు, FT: రం దూదేకులవాడు; far 

fro ఇం-పెన ; అందమైన; నేర్పరి, q3frx, శ ఒక తీపిమందు (శ్రీ లకు) 

ఐదవ రాణ, గొం ఐదవ fA 
ఇళ్యాలా గాం ఐదు విధముల | ఇగ, కం పాత్రలను మరమ్మతు చేయు 

పదార్థములుకలినినది వాడు ' 

గోళాకార కం మన్మథుడు భకత రం నీండము; శరీరము; జా 
Fr, కం ఐదువేల నెనికుల పసుపు పచ్చని 

నాయకుడు fear, రా బిరెదూడ 

772, రం 95 స౦ఖ్యః గాం కళ కొం పూజారి; తీర్గపురో హితుడు; 

తొంబది యైదు _ వంట (భఛాహ్మణుడు; గం జ్ఞానము; 

Tarra, రం వాలు, సెరుగు. వెన్న, విద్య; బుద్ధి 
అలై జాఫ్రీ ఇ అల 

తేనె పంచదార కలసిన దివా భిషక కక, ₹f[o షపురోహితునిలేక పూజారి 

(దవ్యము భార్య; (బాహ్మణ త్రీ; గురువుభార్య; 

ఇఇ ఛం న్యాయ నభ, పంచాయతీ | ' వంట వాని భార్య ' 

Arad, గం న్యాయసభ లేక పంచా ! qf ఇం (వాహ్మణశ్తీ; పండి 

యతీ సంబంధమైన; _ _పజిలకు తుని భార్య 

సంబంధించిన ఇగగాప్ ఆగం పాండిత్యము; fazar 

రోజ క్ఞం రని (కః చీము dfeais,. గం పండితులవలె 
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గళ్ళ ళం. పండితుని భార్య, 

ద్రాహ్మణ శ్రీ 
కశ్చ గాం తెల్లని; పనుపుపచ్చని 

ర్షళ్లక, రం గువ్వ 

న్ ర్సెం సీటిపాము 

గాలా ర్తౌం మార్గము; పథ్యము, ఆచారము; 

సం పదాయము 

[లజ ర్తం బాటసారి; rf 
శ, రృం బాటసారి; యాత్రికుడు 

సాం(పదాయకుడు 
గగ, రం ఉపదేశము, సలహా 

77 , (గాం. పదునై దు; 

Ei రెం 15 సంఖ్య 

రష్యా ఆం పా(తసామాను నీంహ 

ద్వారము 

Ya కొం [కం ఈదుటః దర్యాప్తు 
చేయుట 

రజ, ఇం సింహద్వారము ; వాకిలి 

కళగా” రం ద్వారపాలకుడు; శుభావ 
సరములయందు మంగళ గీతములు 

పాడువాడు [కో చ 

లజ శాగ్గం సింహద్వారము, పావ 
4737. రం పెద్దకథ; వీరగాథ; జాన 

పద గేయము 

darn. శాం fr 

తొలగించుట 

కారా Fo ఇం Tare 
ఇ 

ఇశ₹కక్ట[* ర్హం చిల్లర దుకాణములుండు 
చోటు 

పిసరి వేయుట; 

కశ. కొం చిల్లర వ్షైర్హకుడు 

ఇనళ. ఇం ఐదు శే బరువు; ఐదు ' 

శేర్ల తూనిక రాయి 

ఇగ, ఆగం సింహద్వారము; శ్రఖ్నిజ్ల 
రాకాక్ర, ఛం పట్టు; గట్టి పెట్టు; తప్పులు 

పటుట* పటుకొనుట 
లు 5 ళు 

గ₹ఇక్రగ? ఇం [ళం పట్టుకొనుట; |గ్రహీం 
చుట; ఆ రెస్టుచేయుట 

ఇ, ఇం 50 పరిపక్వమగుల, 
వెండ్రుకలు నెరియుట; చీముపట్టట; 

ఉడుకుట 

qa, రాం పిండివంట; మధురాహా 

రము 

TT ₹ం (్ళ్గాం పండి ౦పజేయటః 

_ వండించుట 

రాళ్ళ ళం (పండ్లు మొ॥ సండుట; 

వండుటః ఆందు లకిచ్చుకూలి 

TTT, ₹ం గం వండుట (పట్ల 
మొ) (మగ్గునట్లుచేయుట; వేయిం 

౧ ౭4౨ 

చుట 

గషాకా రం (పండ్లు మొ) పం౦ంషట; 

చీము 

గఇ్గాగ్గాగా, కొం విండివంటని మధురాహో 

రము 

qr, గాం పక్వ మైన, పరిపూర్ణ మైన; 

నీదమెన* గటి; రాతితో కట బడిన; 
అంజు 3 ఐ ఇ 

చటబదమెన; వరిపుషమెన; చెడపండ 
అ ౧ Che 

వృుండెడి 

TramT, Fo శాస్త్రీయ సంగీతము 
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ఇక; శం పండినది; వండినది; పరి 

పాకముపొందిన; నెరినిన (వెండు 

కలు); గట్టి; రం వండిన ఆహారము 
రు 

77, ర్త రెక్క; (పక్కా; చేన; నహ 

యుడు; శరీరము; సంబంధము; పక్షి; 

బాణప్పయీక; శుర్త లేక 

పక్షము 

కృష 

Tareq. 
₹ఖా ఇగ 

[షా ఛం పౌర్షమి; రాత్రి; రెండు 

పగళ్ళ తో కూడిన రాత్రి; ఆడపక్షి 

ఇ, కొం పీ; వాణము; శివుడు; ఒక 

పక్షమునప చెందినవాడు 

77 ఇషం ఫం ౧౫: రం పదునైదు 
దినముల పక్షము 

qa, ఈం అడ్డంకి; పోట్లాట; అల్లరి; 

దోషము; _పలాపమ్యు షరతు 
గిగా కం కాలిక డియము 

ఇ]. ఇం fక్క కఠుగుటవ బార్యా 

Taare క పదునైదు దినముల 
77, 1 పక్షము 

Tara ఇం fo 
శు భముచేయుట 

గాకా రం కొలిమి తిత్తి; నీరుకెచ్చెడి 
తోలు తిత్తి 

qe శ! రం తోటతి శ్రీతో నీరు తెచ్చు 

వాడు 

ఇ, చం మృదంగము [వాడు 

vera. రం మృదంగమువాయించు 

కడుగుట; కడిగి 

గాడ్గాశ ఇం పూరేప: శక 
రాక్ష₹[» ర్హం చేతిగూడు; భుజిసంధి 

qe ero పూరేకు; రాశాక! 

ఇక, రం ఇం కళ్ళ?! 
7a, రం పతీ ff 

CECIEIE Go చేతిగూడు; 

ఇగ, | భుజసంధి 

qT, Go పాదము; ఆంగ; ఆడుగు 

qTకక[, ₹గf[ కాలిబాట 

ఇక, ఇం తలపాగ; శ్రాశా[ణణ[. అవ 

మానించుటః ఇకగ్రరాణఅవమానము 

జరుగుట; శన 1₹7[-అవమానించుట; 

క్రొ ల గొట్టుట;_ఇఇణ? [ఆ స్నేహ ము 

చేయుట; ₹₹్రగగ- మర్యాదకాపాడు 

కొనుట 

TTT, ఖం fకం పాకములో మునిగి 

తేలుట; నిమగ్నమగుట; (పేమించుట 

qT. రం ఆంగ (పాతఃకాలము; 

బయలుదేరువేళ 

rT, "ఇం పిచ్చివాడు; మూర్జుడు 

TET, కం సశవుల మెడపలుపు 

TTT, కిం తలపాగ; ఉ తరీయము: ఆంగ; 

(పాత కాలము; 

ఇగ, ₹ం [ఈం పాకములోముంచి 
కేల్చుట; ఫంతోవ పరచుట 

qT. ర అడును; సునాయాసముగా 

దాటగ లది; జీతము; (ప్రాకారము 

qT, శాం (స్వం నెమరువేయుట; 
గం ఈం జీర్షి ంచుకొ నుట 



qe 
చ 

రభార్పం పశువుల మెడవలుపష 

గా ర్త వంటవాడు; ఇల 

YT, ఇం ౦ సొట్టపడుట; అణగి 

పోవుట; ముడుచుకుపొ వుట 

ర, రం ఒకపాట; అల్లరి; పోట్లాట 

రాఇణ, రొం జీర్ణళ క; వంకుట 

ఇఇ, గం వండుట: ఖా గక జీర్ణము 

గుబ; కీణజించుట; ఖర్చగుట 
ఇఇ, ఇం ఉడికీ ఉడకని (అన్నము) 

TTT ఇం ళం తడిగానుండుట 

ఇరగ (గా ఏబదియైదు; రం ర్రీఫ్రి 

సంఖ్య 

ఇ. ఇ డెబ్బది యైదు; ర్వా 75 
సంఖ్య | 

ఇగ క్యా కం వండుట. జీర్తించు 
చా 

కొను ట్ర పర[ద్రవ్యాపహరణము 

చేయుట; స్వాహాచేయుట 

ఇఇ, f ఏబది; రాం 50 సంఖ్య; 

TTT, To ఏబది వసువుల సమూ 

హమ్ము ఏబది సంవత్సరముల 

వయస్సు 

Tarde [ఇం ఎనుబదిథైదు; “ర్తొం కిని 
సంఖ్య [సంఖ్య 

ఇళ గా ఇరువదిమైదు; -ర్తం 25 

TI, ఆ[0 ఇరువది యెదు వస్తువుల 
సమూహము, ఇరువది యెదు సంవ 
తరముల వయస్సు - 

Tశ7. రం (గామ పెద్ద 

కాళి ఊశరి పె త్తందారు 

qr, ఇం నగిషీపని; రా 

రెం కొయ Yedg, 

కొయ్యదిన 577, 
ఇ, భం తాపటము: నగిషీ 
ఇణశ[౫1₹ రం రాపటముచేయువాడు; 

నగషీ పనిచేయువాడు 

గ₹అ1ఇ/్గ, రం పకివాయువు: గాగ 
గకార: రాం పడమం 

ఇల్ర[, రం పక్షీ: పక్షమువాము 

TEs, Ho [జాం 

'వెనుకబషుట 

ఓడింపెదిడుట, 

గజగాగగగ షం fo పళ్చార్తాపవథుప, 

earn, ఇం) 
1న, Go 3 

TAIT, ఇం fi¥o యా. 

గళగక రం సళ్ళా రాపము 

ఇంతగా ఇం (గగ టీకాలు లేక పచ్చ 

భా ణక. 

pore. | 

బొట్లుపొడిపించుకొనుబ; ర్షాం టీకాలు 
గ _ 

లేక్ష పచ్చ చొటు పొడుచు సాధ 
- ne) 

నము 
ఇర, [షా పడమటి; భాం సుడమటి 

గాలి 

గత. కం పాశ్చాత్యడశము; నడమర 

ఇశ్రా శాం ళో క ముచే మూర్చిల్లుట; 

-ఇ/77 శోకముచే సృహ తప్పి | క్రింది 

పడుట 

ఇ/₹గ ఇం 00 (క్రింద పడ వే నుట 
కు సీలో ఓదించుట్వు ఉతుకునప్పుడు 

గుడ్డలు బండ కేని బాదుట 
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₹(5%1%)% ₹ౌం fF వెంటాడుట అను చేయుట; చేతక త్రిపట్టుట 

సరించుట గరగ ఖం fకం సమతల మగుట; 

qf భం | పళ్చా తాపము; మనస్సు కలియుట; నిర్ణయమగుట; 

౯56414 ర్త | doar ఆప్పుతీరుట; తడుపఐబడుట; రెం 

fer, గాం గం వెంటాడుట ఆను పాట్నా; ధనము 
కరించ్చుట qe. ఇ షం వేడిమి లేక ఆకలికి 

అలమటించుట qfearza, రం పడమటి గాలి 

qfeaf- (గం ళం వడి మటి; ఛఇంపడ్ 

మటి గాలి 

ఇత, భం ఇంటి. దొడ్డిదారి! 

గోడ 

gal, గం ఇం ఇం feat 
TET, ఇం బ్యా చాటతో చెరుగుట; 

తూర్పార టోయుట 

ఇషా, రెం పాయజామా 

దొడి 
a 

ర్మ. Go ఇటుకల ఆనము 

72౫+, ర్తం పట్టుగుడ్డ; qriat; fiziax 

ల రం వస్త్రము; రతర; చి త్తరు వు 

(వాయు వస్తారిదిక ము; తలుపు fq 

బోర్ల గా; fr f7ం తక్షణమే 

ఇ౭ళగా ర్భం చెంపదెబ్బ; బెత్తము; ఎత్తీ 

...... క్రింగిపడవేయట 5 

౯౭న గం కొం ఎత్తికింద వడవే 
యుట; కుస్తీలో ఓడించుట 

౯7, కం నడికట్టు; పట్కా 

Yes ఇ్షంపోలిక, సామ్యము; (క్యా 

చదునైన 

ఇ, కొం గోంపోల్చుట 
TT? ₹ం సోం నేలను చదును 

౯౭౯7, గం సమతలమైన; రం సమతల 

ప్రదేశము; పాడుపడిన చోటు 

Tz Fo కొయ్యపలక; చొకలిబండ; 

గుంటక 

ఇ౭] గ్య ళం వట్టపురాణీ 

qed, శం చిన్నకొయ్య పలక; వాత 

పలక: రలు వటాలు; రోడు (పక్కని 
కలు చి ద 

కాలిబాట | 

గరా రం ఇంటికప్పు; సమూహము; 
అధ్యాయము: ఆవరణము; శరీరము 

-పెనిమచ్చ 

qq, ఇషం కర ణీకము; కరణపు 

పదవి 

గారషగరి కం ామకఈణము 

ఇఇ, కృండేరాః ౫7! 
ఇడా, త్తం జనషినార; గోగునార; 

గోగుమొక్క 

౯౭౧ కం సాముచేయుక త్తి; అధికార 

పత్రము: పట్టా; (కయ వికయములు; 

గుజ్జపు ముఖిపట్టీ 

ఇళ్లే, ఇం తడుప్పుట, తడుపుడుకూలి. 

7214౫1, కం ఫెష్లమనెడిధ్వవి; చెంప 
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దెబ్బ; (పేలుడుద్వని; టపాకాయ 

ఛం జండా 

ఇ౭[, ఇం తెరపడు -. లేక వేయుట 

Tera: రం టపాకాయ 

T/T, ₹ం కం తడుపుట; బాకీ 
తీర్చుట; ధరనిరయించుట; చదును 

చేయుట; (కప్పు) కవ్పించుట 

౭7, ఇం ఆల్లికపనిగల వస్తువు; 

చితవర్ణ వస్తువు 

గరా రగ పంజరము, చిన్న పెను లేక 

బుట్ట; పట్టుదారము 

గాగ రం నీటిపారుదల; చదునుచేయ 

.బడిననేల; ఇంటికీ 'పెంకుక ప్పుక ప్పుట 

feat. ఆగం కొయ్యపలక; గుంటక; 

పావట, (వాతపలక: పెంకు; చిన్న 

పలకరాయి 

గలినగ్యా, గం గక లోబరచుకొనుట; ' 
'మోసగించుట; కొట్టుట; ఓడించుట: 

పనినెర వేర్చుట; సంపాదించుట 

ఇ, f నేర్పరి; రోగములేని; 
“ధూక్తుడు; క్రూరుడు; కర్కశమైన 

తక్షమైన , 
కాళ్ళళ? కం గోగు; చటీ; నడికట్టు 

రాజా, రం ఉత్తరీయము; అంగవస్ర్రము 

LEE భి 

క్యా రం 
ఇట్టా రం కిం క్యా 
ఇనా ర్తం సాముచేయువాడు 

ఇతె ఇగ్గిం వీటినాచు 

| సామర్థ్యము; నైపుణ్యము 

గర్గ 

రానా? గం ఊరి పెద్ద; (గామ ముననబు; 

ఒకదిరుడా 

ఇలెళగా శ్రా గం క కల్యా! 
౯౭౯౫ కం మధ 6క ప్పుగలనావ గుంటక; 

నేలను చదునుచేనెడి పెద్ద రాతిఎండ , 

(రోలరు) 

ఇకేశ, కం సాముచేయువాడు 

గారా, రం ఒక పట్టుబిట్ట 

qe, ఇం పట్టుచీరెః వట్టుధోవతి 
రాల, రం పొట్లకాయ; ఒక వట్టుగుడ్డ 

గడ్జా రం పలక; పీట; భూమి పట్లా; 

తామశాసనము; తలపాగ; కురుష్పకు 

కదెడికటు; నింహాసనము; రంగు 
ఇ అ 

గుడ్డ; డాలు; (కా ముఖ్య మెన;బోర 

గిలయెన 

గొరిగి రాం ఆధికారప(తము; తోలుపటకా? 

పట్టాః 'వెం(డుక లకుచ్చు 

కొయ్యపలక, ఉపదేశము; రాతిపలక; 

దుస్సలహో 

7, ర్తం సమభాగస్టుడుః తోటిభాగ 

నుడు 
ఖ్ 

ఇకా. ఇం భాగస్వామ్యము 
గొర్షెల్ళె కం ఒకరకపు ఉన్నిగుడ్డ 

ఇకా, రం మూర్చవ్యక్తి: సాముచేయు 

వాడు 

రదర; క్షం యువకుడు; కుస్తీ పట్టువాడు; 

"స్నాయువు 

గంగా ర్తం పఠించుట; వర్ణించుట 
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ఇద, [కాం చదువదగిన | న్ | రాం ఇరుగుపొరుగు 

5౭71: పంపుట: ౫ gt. J వాడు పంపుట; ఇవ? ge fo Tar ఇకక, ₹గ చదువుట 

ర61ళగ్గ Go [ప తే క దూత; దూత 

కార్యము 

ఇగ, ₹ాగ[౦ అధ్యయనము 

ఇగ, f్య చదువబడిన 

SEE గా ధర; పెట్టుబడి ఖర్చు; 

TET, ర్షం సగటు 

Taian శాం [షం తగినలాభము 
పొందుట 

కల శాగిం తనిఖీ; పొలముకొలత 

సూక్ష్మ పరీక్ష 

T7771, ఇం గం పొలముకొలుచుట; 
తనిఫీచేయుట 

కరగ శగిం బంజరుభూమి ఇళ 

ఇక, ఖం [కాం పడుట; నంభవించుట; 
ఉండుట 

ger, కం ఈం పెళ పెళ మనుట; 

నాలుక మంటప్పట్టుట 

ఇక౭7. ఛం పాడ్యము; ర్య దరె 
దూడ 

TeTd* Fo మజిలీ; సేనలవిడిది; 

మకాము 

qfgar, ఆగం 53 (పడ్డ) దూడ 

గొక్టొగ్గా. కం ఇరుగుపొరుగు; ఇరుగు 
పొరుగు యిల్లు 

af, శగిం ఇరుగుపొరుగు ప్రీ 

రాగ: శా (కొం చదువుట; లోలోన 

జపించుట; నేర్చుకొనుట. గ్రాజ్లాగా - 

విద్యనేరి కొనుట 

రక, రాగ! చదువుట: చదువుచెప్పుట; 

విద్యాభ్యాసము 

17 గాం (్లం తరిఫీదుచేయుట: 

నేద్చట; చదువుచెప్పుట 

ఇశ్ర[5₹1, ఈం చదువుకొనినవాడు 
గూ రాం అమ్మకప్పుసరకుః జూదము: 

వ్యవహారము. వాగానము; _వేతిజి; 
> ౧ దు 

పందెము; వెల; జీతము; కూలి 

qa, ర్సం సూర్యుడు; పక్షీ; మిడుత; 

పాదరసము; నిప్పురవ; ఇగ గాలి 
పటము-శ్షాగ్గా-ర్హం గాలివటము నెగుర 

వేయువాడు;.ఇ[ళ[-ఇగ గాలిపటము 

నెగుర వేయుట 

qd. రం పక్షీ; మిడుత 

qq 77 రాం చిమ్ముటప్పరుగు; మిడుత; 

నివష్వురవ 

ఇన! ర్హం పక్షీ; ఇ! 
Tg. గర్భం భర్వ; యజమఃని, (పభువు;ః 

ఇం నిగ్గుః గౌరవము 

వారం శశిరబుతువు; ఆకు Yq: 
ఇ | రాలుకాలము ' Tq 

ఇగ, రెం పడుట; నాశము, మరణవ 

గర్భపాతము; తగుదల 
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qq, రం నీగ్గు; మానము; గౌరవము (ఇఇ! ఇ, రం నమ్మకము 

గగ క్పం ఆకు; విస్తరాకు: (కాం పలు | ఇకా, ) గాం సం నమ్ముట, 
చని; సన్నని mfr, 1 afearar 

ఇ, {జా చిక్కగా లేని; సన్నని; పలు ఇటలా 

చని; మృదువైన; నిర్చలమైన 

గాక భం, పలుచదనము; సన్నము; 

ఇగ] రంఏది అహీన త; మృదు 
త్యము; తేలిక 

రల రం పంట్లాము, ఇ 
A శం వడవచుక్కాని; 

ఇగ. రం జాడవ చిరునామా; నమాచా 
రముః రహస్యము 

గా. శాగ[ జండా; గుర్తు సౌభా 
గ్యము 

ఇ ఆగం నేను సా. 
ఇగ రా అడవి; పాతాళము 

1, రం ఎండిన యాకులు 

fa, రం. భర: యజమాని; (ప్రభువు 
ఈగ గౌరవము; నగు; [దగిన 

ఇఇ రం నమ్మకము: గూ నమ్మ 
ఇగ౫౭7777, ఇం నమ్మకముః గక 
ఇగ, గొం వడిన; (భమ్మడెన; ఓడిన; 

మహోనీచుడు 

qf గా (క్యా పతితుల నుద్దరించు 
వాడు, రం భగవంతుడు 

af, ఇం జొబు; ఉత కము 

ఇగ గం గం నమ్ముట 

[గా వేం నమ్మకము: గా నమ్మ 
దగిన 

సిక చయానాననుక శం _.వామానాయుపులంచలవయానతున తన వకు. వాత యూ ఆనాలా. 

| 

ఇషా. theo షౌ qT 

దత, భం బాణలి; గోకర్ణ ము; సళ్ళ 

కాగు 

ఇక భోం మట్టిపాఆ; నీళ్ళకాగు 

7 ఇం దొనె; ఆకులగొౌపుగు; ఒక 

జాతిబొతు 

ఇక, శం కోడలు; qq 

ఇఇ, 0 నిస రి; లోహప్ప రేక 

ఇఇతా ఇం విస్తరి; విస్తరినింపుగ 
వడ్డింపెబడిన భోజనము 

కాగా రం ఆను; ఒకకర్ణాభదణము 
qf, గం కాలిబంటు; పడాణిపి నినికుదు 

పాదచారి వీరు ప; ఇకా నేనా 

విశేషము 

ఇళ్ళ జగం పూరెరుః దిన్న యాకు; 
భాగము; ఉమ్ముది, రం 

నె నికుడ; పాదచారి 

గజా రం పథ్యము; గజా 

ఇ. రం రాయి; సరిహద్దురాయి; వడ 

గల్లు; రర్నాదికములు; ఏమి యుకానిది 

గగ రం వారాప త్రిక; జాబు; దస్తావేజు 

రేకు; ఆకు; కాగితము, చురకోత్రి, 

గాజా రం పత్రికా రచయిత లేక 

సంపాదకుడు 

జదాతిదళ 
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ఇ. ఇం ప్యతికారచన 

CEE ర్త ఉత్స రము తీనుకుపోవృ 

రాళ, (క పక్షీ; బాణము 

qT, రం ఉత్తర (పత్యుత్తర 

ములు; [వాతకోతలు 

ర్ ర్తం పంచాంగము; అచ్చుకాగితము 

ఇ ఇం వారాప్యతిక; 

ఆచ్చుకాగితము 

ఇ గ జాబు; ఉత్తరము; రం 

బాణము; పక్షీ; వృక్షము; పర్వతము; 

f70 ఆకులులేక రెక్కలుగల 

ఇల, ర్హం మార్గము; పద్దతి: పధ్యము 

Taq, | కం బాటసారి; ఇల్లే. 

జాబు 

quanti: 

ఇళ్ల ఇ ర మార్గదర్శకుడు; నాయ 
కుడు 

quart, ఇం పిడకలుకొట్టుటః కొట్టుట 

ఇల శ్రా [శం సానబెట్టుట; దగా 

చేయుట 

TTT, 0 గం రాతివలె గట్టిపడుట; 

| నిర్జీ వమగుట; మొద్దు బారుటః రుచి 

లేకుండుట; 

ఇలా $f 

గోరోజనము 

లశ గం రాళ్ళమయమైన 

ఇళాలలి గిం రాచిప్ప; ఇల 

గళాచెళ్లగ? కొం పిడకలుచేయుచోటు 

గాజా, ర్తం బాటసారి; cr 

ఇఇ, రం దారిబత్తెము 

సానరాయి; రాచిప్ప; 

అనానను. 

ఇరా రం సిడకలుచేయుచోటు 

ఇ, లం శుభము; రోగితినెడియన్న ము; 

fzo అనుకూల మైన; లాభకర మైన 

ఇఇ, క్షం వాదము; పద్యపాదము; అడుగు; 

గుర్తు; స్థానము; హోదా; పదవి; 

విషయము; కాలిగుర్తు; భక్తిగీతము; 

గొకఖా కం పతకము; గ్లాళా 
రక్షాం రం పాదచారి; కాలిబంటు 

qeaqrar: రెం కాలినడకనపోవుట 

ఇత, రం పదములవిభజించుట, కౌలు 

తెగగొట్టుట 

ఇఇ. (గం 
“బడిన 

qf ₹f[0 సదవినుండి తొలగింవ 

బడుట: 
Taam fo పాదరక్షలు 

fT గాం అణగ (_తొక్కూబడిన ' 

qT రం నడక రీతిః ఫోకడ 

అడుగులువేయుట; పదముల లేక 

శబ్బ్దములనేరి కూర్చుట 

qafz, ₹f[ం మార్గము; పద్ధతి; 

మ. హోద్వా బిరుదు; స్టానము 

47౯77, రం తన్ను; ₹|గ 
qf, రం కాలిబంటు; పాదచా రి 

"సిపాయి 

qaqa, శం కౌల్చ్బలము; 
దళము 

qd, రం కాలిబంటు, విపాయి 

qaifaTtt: రెం ఉద్యోగి: అదికారి 

పదవినుండి తొలగింవ 

పదాతి 
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77: ₹ం గం. ఇబ్బంది పెట్టుట 
రకల రం పాదకమలములు 

74+, Yo కాలిదుమ్ము 

లక, ర్తం శబా ర్ట ము; వ 

-ఇభగా రాం భౌతిక శా 
Physics 

qx, fo శద్దసమూహముః 

భజన కీర్తనల సంగహము 

qf, ) ఇం మార్గము; పరిపాటి; 

Crisp Des రితి" 

ఇష, కం కమలము, పద్మవ్యూహము 

ఇశ్నఇళ్ళ రం సూర్యుడు; తుమ్మెద 

Tz, To మాణిక్యము; తామర కంపు 

ఇఇ, రం జలాశయము, తామర 
కొలను; కమలముల [పోవు 

ఇఇ, రం (అహ్మాః ఇ. 
ఇల: ఇం రిషీ; అభ! 
ఇల. శ[ంతామర తీగ; తామర 

కొలను; త్రీ జాతి విశేషము; ఆడే 

నుగు; చితూరు. రాణీ 

ఇ, రక్తం ఛందో బద్దమైన _ కవిత్వము; 

స్తుతి; శోకము; బొద్రుడు 

771, ₹ం ఈం. స్వాగతమిచ్చుట; 
గౌరవించుట .. 

షా 0 స్య. వెళ్లటః వచ్చుట; 
శాం [గం మర్యాదగా హూర్పుండ 
బెట్టుట 

రణ ర్లెం శపధము, జీనితమందలి నాల్లు 

భాగములలో నొకటి ur 

7౭7, రం గాయము; పుండు మొ 

వాటిపై వేవెడి తడి గుడ్డ 

qm a, కం సీట కోడి: జలపక్షీ 

ణల, రం వీళ్ల రేవు 

qm, ఇం వింటినారి 

రగ్గక 77, ర్హం నీటమునిగిచేపల పట్టుకొను 

పక్షీ: నీటియందుమునుక వైచువాడు 

రాగాల ఇం సీటమునిగి చేవల వ్పెడి 

ఒకక; జలాంతరామి; Submarine 

ఇ౫ఇ7, ఇం గం చిగుర్చుట; సెం 
పొందుట; తేరుకొనుట; Recdver 

గాగెషల్డై గర్భం తమలపాకు వీడాలుంచు 

చిన్న పెక్తై 

qaqa, ళం తమలపాకు తోట; రం. 

తమలపాకులనమ్ము వాడు 

ఇ రం విస్తరి కారాల 
Taq, ర్తంవిస్త విసరి;వి స్తరినిండుగ వరడ్డీం ఇ 

చిన భోజనము 

qa, go చలి వేందము; qT 

రక్షా ఇం కం Tar 

రగా? క్షం నీరు మోని తెచ్చు నౌకరు 

ఇషా, రం గుడ్డః గోడ; మొ॥ వాటి 

వెడల్పు; రహస్యము; దొంగసొత్తు 

"ఆచూకీ తీయువాడు బేక అందుల 

కిచ్చు బహుమానము 

TART, fo ఖం TART 
Tf, ఇం, నీరుమోనెడి శ్రీ 

ఇనర్చ[, శాగ[ం చెప్పులు? కార్యా 
గాగ ర్తం పానకము; షర్పతు | 
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qa, రం మసుమని కుమారుడు 

qn, ౦ (పవాహము, కాలువ; 

ఇ, 5 మురికి వీటి కాలువ లేక 

తూయి 

ఇ భఇిం (పవాహము; మురికి నీటి 

తూము బేక కాలువ; ఒక ఆహార 

పదార్థము 

TT, కొం కం TIT 
ఇ రాగం రక్షణ, శరణు; రక్షణ 

స్థానము 

రf్ఞ. (గాం నీటి యందుండెడి, నీరు 

కలినీన; ర్తెం కం ‘BH 

ఇగాఖ్రాం కొం నీరు మోనెడి నౌకరు 

fr, ఇం నీరు మోనెడి స్రీ 
ఇల రం జున్ను: తెల? - ఇజగ్గాంస్వ 

కార్యనిద్దిక్రై ఎవరినైనా తెగపొగడుట 

ఇళళి ఇగిం నారుమడి; నారు [IY 
ఇ. గాం నీరుకలినీన; ర్వ శం 
ఇవ ఆగం లావు రొ 
ఇషా. ₹f[౦ నారుమడి; నారు; సర్పం తమ 

లపాకుల నమ్మువాడు 

TET» ర్తం సీరు మోనెడి నొకరు" 

ఇశేశ[, కంఒకరకమైన సన్నని నున్నని 

మెరుగు గుడ్డ 

రిల భం తమలపాకుల బుట్ట 

qt, ర్ం పాము; శ 

1, ఛం ఆ డుపాము; [7 
qr. ర్తం మరకతమణిీ; అచ్చు కాగి 

తము పచ్చ 

ఇభ, భం ఒక పఠాన్ జౌతి 

కాళ రెం కొయ్యబెరడు; రొపెపార 

qfgqrr ఇం గ్లోం ఎ౦డిచె క్క 
గటుట; పొక్కుకటుట 

ఐ అ 

గక చం పుండుపైని పక్కు; ఎండిన 

బెరడు; చిన్నపొర 

గరళం fa పక్కు_లు లేక పొరలుగల 

౯౯ కృం బొబ్బాయి చెట్టు లేక వండు 

qd, రం వానకోయిల; చాతక పచీ 

qqar, fo మామిడి మొలక 

77౭7, ర్షం కనురెప్ప; ఇత 
THT, ఇం [కం చప్పరించుట 
రాసషగాం రం పర్వతము; రాయి 

లాలా ర్తెం పాలు; నీరు 

77౯, రెం మేఘము; CHEE 

రాగా, ౦ సముద్రము; 
రాగాగా. | qdify 
ఇల. జాం పాలు లేక నీరుకలినిన 

qq: రాం సందేశము; Garr 

రాగా, | ర్తం ఎండుగడ్డి; చొప్ప; గడ్డి 

రాగం పరకలు 

qd, రెం మేఘము; ఇలా 

రాం రం మేఘము; స్తనము 

qqifiy: 
ఇషా 1. సముద్రము [౪ 
ఇఇ, [ఈం f70 ఇంకనూ; అయినవ్చటికి 

లశర్ష, ఆరం కాని fT 
గార క్తం రెక్క; ఆలం కాని వెనుక; 

దగ్గర; అయినప్పటికీ (ఇం మరి 



Yip 528 

యొక; తరువాతడియెన; అన్యమైన; 
పరాయివాడు 

mT, కం గం చనువగుట; అల 
వాటుపడుట; రుచిమరుగుటః పరిచ 

యము క ల్లుట 

గానా ర్భాం సరుల పని 

ఇగ]. [గం పరోపకారి 
ఇ రం (ప్రకారము; వరుల లేఖిని; 

(Compasses) 

గా, రం వ చ్రుల లేఖిని 

కాల! కం ని చ్చే న; ఇంటిగడ ప, 

తు నియ; గాజుముక్కు; నిష్పురవ; 

ఆగ ఇ 7₹ ఇఇ- అద్భుత మైన 
శక్రిగలవాడు; మిక్కిలి అపాయకర 

మైన వ్య 
గాళ్ళ రెం వెలుతురు; వెల్త డి 

7], గం fం వెల్లడిచేయుట; 
వెలిగించుట 

గిగా. [0 ఇత రునిది పరాయి 

కళా 90 కోట (పాకారము; ఆన 

కట్ట 

ళా రం పరీక్ష; తనిఖీ; పన్నెపరీక్ష; 

పరిశోధన 

a: ఇం గం వన్నె పరీక్షించుట; 

స మంచి చెడ్డలు తెలునుకొనుట; వేచి 

యుండుట 

ఇడా (ఇం. వెర్లిడిమైను స్పష్టము 
Tre. కం fo చెల్ల డియగుట; 

శం గక వెల్లడి చేయుట 

ధాతు కమజుసు శతా దమ. వనాల దాయానాతనాన. 

qa 

రాగగా. | క్తం పరగణా; జిల్లాలో ఒక. 

ఇఇగగ $ భాగము, అనేక (గామములు 

గల భూభాగము 

TTT ఇం గం వెలుగుట; వెల్లడి 
యగుట 

TMT, కొం వెలుగు; వెల్లడి 

TTT ఇం గం వెలుగుటః శక్యా ' 
వెలిగించుట ' 

aaa. భం f¥ం వరిచయమగుట; 

అలవాటు పడుట; రాజుట; రుచిమప 

గటి; గుర్రింపదిడుట 

TTT, fo కాగితపు ముక్క; (ప్రశ్న 

వత9ము: చీటీ, పరిచయము; చేజాబు 

aT, గం గళం అలవాటు చేయట; 

రుచిమరిగించుట రాజేయుట; సరిచ 

యముచేయుట 

గార్యాగా కం చిల్ల ర సరుకు; ప్ప; 
ఉసన్పు; మొ॥ భోజన సామగి 

ఇశ్చాగి రాం చిల్లర వ్యాపారస్థుడ; 

ఛం చిల్లర వ్యాపారము 

(ర్యా | రం పరిచయము 

ఇ? ఇం వరునికి దిష్టితీయు లేక 

హారతినిచ్చు ఒక వివాహరీతి 

ఇత], గాం ట్ల వరునికి దిష్టితీయురీ . 

లేక హారతి నిచ్చుట 

గాళగ్షం ళం పీడ; (పతిబిరబిము 

గగ, గొం పరాధీనుడు; పరాధీనము 

గళళ్ళ ₹f[0 మడత; పొర 
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ర. గం కాం Tg 
ae Ho కం Tae 
కళ్ళి ఛం బంజరు భూమి 
కారా ఇం నమ్మకము; నంతో 
qf, | షము; జ్ఞానము; (పనిద్ది 
గా, రాం పొడిపిండి; ర్షాధెల్షాగా 

కళళ దాం తెర; చొటు, ముసుగు, 

అడ్డుగోడసగాన్లోగా. [కా గోషాయం 
దున్న (త్రీ) 

TT, కం బొమ్ముకు చుట్టూ బార్హరు 

వేయుట; ఆలంక రణము 

TT. కం ముత్తాత; Great grand 

father 

mary, (ఇం తప్పుల కప్పి పుచ్చు 
పొడు 

కాళ ఇం తప్పుల కవ్చీ షుచ్చుట 

ఇ, గాం (వాని; వర దేశీయుతు 

గాగ గం ముత్తాత (తల్లి వైపు) 
గళ్ళు ఇం ముత్తవ; ముత్తాతభార్య 

(కల్లి వైపు) 
qT. గర్భా మురుగు పోవుతూము లేక 

కాలువ 

లే. శం నమస్కారము; బారంగా 

రారా, ధూ రుడు 
qq fas ఆ 
ఇక, ఇ సమతల [_పదేశము 

Tq 0 గాం కారము మొ॥ వాని 

వలన నాలుక మేంచుట 

CELE ₹గిం నాలుక మంట 

రత్త 

TTT, 7ం ముని మనుమడు 

లన, గాం అత్యధికము, ఉత్కృష్ట 

మైన; ముఖ్యమైన; సర్వో తముడు; 

ముఖ్యడు; శివుడు (బహ్మ; ఓం 

కారము 

anf ఇం ముక్తః ల్లగా 
AFT: క్యా పరమాత్మక; విష్ణువు 

గాగాళ్లగా, (ైం ఉత్తమ పదము నొందిన 

సన్యాని; పరమేశ్వరుడు 

Tar భం శోభ, సౌందర్యము 

TAT. గం అళినూమ్మెణువు 

ఇగ. గం (పమాణము; నమ్మకము; 

పరిమాణము; వాస్తవము; హద్దు; 

వ్యవధి 

ఇన, రృం వాయశము, [ఇవ 
qr, gs ధర్మ చింత; మోక్షము; 

ఇల $ సత్యము 
ఇరాన్. (జా వేదాంతి; మోక్షముకోరు 

వాడు యదార్థ తత్వము నెరుగకోరు 
వాడు 

గాగ గొం ఆవలివెపున నున్న; కాఫ్రా 

₹₹ 7, రాస్తా గ్య ఇ7-సర్వో త్ర 
మమైన; అత్యధిక మెన 

గ, ఇం దొండవంటి ఒక కూరగాయ, 

గోత్రము; సంతతి; ఒక తీగె గ్లా 

(శేష్టమెన; అందరికంటె పెద్దయెన; రక్ష 
కుడు; పోవకుచు; పాలకుడు 

mq కం భగవంతుడు; రక్ష 

కుడు; పాలకుడు; వోవకుడు 
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qf, ₹f10 పాలన; పోషణ; రక్షణ 

ఇ7ఇణ, 70 ఓర్ తీగె దొండ వంటి 

ఒక కూరగాయ 

ఇళ్ళ: గ్భం ఒక్ మట్టిప్యాత; శం 

పాడ్యముః ఆధారము; చింత; కోరిక; 

విచారము; నమ్మకము 

ఇతః ఇం ఎగురుట; మిడినీ పాటు; 
గర్వము 

రాగం to ఆజ్ఞ; అనుమతి 

aI: 70 అడ్డా పత్రము; అనుమతి 

పత్రము; ఉద్యోగపు ఉత్తరువు; 

మిడుత 

ఇత రం సగడము చిగురుటాకు; 

వీజాదండము 

గగ రెం (ప్రవాసము; ఆచ్చాదనము 

రళ్ళిఇ[క్షు ఛం చింత? లక్ష్యము; నమ్మ 

కము, గం (సవాహము 

గఇా గా గీటురాయి; స్పర్శ 

ఇక, రాం గొడ్డలి; గండ గొడ్డలి; 

" శన్రము 

రాకా కం కౌకుట జ్ఞా? 
ఇ, ఇం స్పర్శా సంతోషించిన 

ఇఇ], ఇం గం వడ్డించుట తాకుట 

TT, కా గీటురాయి 
Tat, ఇం" గొడ్డలి; ' ఒక మనిషికిసరి 

పోవు భోజనము 

Tia:  fho వడ్డింవజేయుట; 

తాకించుట; . వ్యాపింప జేయుట - 

ఇ, గం గాం గత సంవత్సరము 
రాబోవు సంవత్పరము 

ఇ. [౫0 fఇం ఎల్లుండి; మొన్న 
it: fఇం తౌకున ట్టి, స్పర్శీంచ 

నటి 
టి 

రారు To 

కుడు 

TTT: గాం 

రా, గం పరిమితత్వమ్ము 

నిగ్రహము; మితాను భోగము; 

ఇర ₹ం fF తృణీకరించుట 

పరోటాయను నేయిరానీ 

భ్ కుడు; పూజారి; ఆరాధ 

జాం వదలి వేయుట; 

నరా. గం 

కాల్చిన చపాతీ 

రగ రోం (చిహ్మావిధ్య; వం శ 

గాం ఇం (శేష్టమైన 

IIT. ఇం పతాకస్థాయి; చరమ 

దశ; ఆత్యధిక సాయి; చివరిహద్యు 
% ద 

Climax 

గాగళాగా ర్య సామర్థ్యము; శౌర్యము 

పురుషార్థము 

TTT, ఇం పుప్పొడి: దుమ్ము; సూర్య 

లేక చంద్ర గహణము 

TT పెగ. 0 కీంజిల్కము 

సో 

mmr ఇం fifo (పేమాస క్తుడగుట | 

గాశషాళ్ళ f పెడ ముఖము పెట్టిన; 

'చిముఖుడైన; (పతి కూలమైన 

rf, [ం ఓడిన 
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న. 

qf, గాం లోబడిన, మరియొకని 

ఆధీన ములోనున్న 

rd, ఇం 
యుండుట 

TTT. కం గం వారిపోవుటః ఖాగ్యాణా 
7, రం నాళము; అవమానము; 

ఓటమి 

కరళ్షగా, (క్యా ఆఅవమానింపబడిన; ఓడిన; 

నాళమైన 

awh, ero కం TT 
ఇశగాషే, 60 అనుమితి; విచారణ; 

సలహా; స్పర్శించుట; నిర్ణయము 

1, గం ఇతరునిది; ఇతరమైన 

qd, రం ఇతరుల కార్యము; గొప్ప 

లాభము: (జ్లా ఇతరుల నిమి త్తమైన 

ఒకరికిలోబడి 

ran go మార్పు; (పత్యావృ త్రి 
rT. ఇం తిరిగి వచ్చిన; మార్చు 

జెందిన 

కాళిగా, ళం మార్చు; తిరిగి వచ్చుట; 

పునర్విచారణ ( కేను) 

qe fz నిరాక రింపబడిన; ఓడింస 

బడిన; ఆణగిన 

ఇ, కం మధ్యాహ్నుమునకు పిదప 

నుండు కాలము 

ఇగ రం వీ fafa 
vfzxyT; ఛం కల్పనా కథ 

ఇగ రం మొలత్రాడు; సమూహము; 

. వివేకము; మంచము వడ్డాణము 

qr, గం 

సన్నాహము ఉపకరణము; పరిజి 

నము; నిర్ణయము 

qf, రం (క్రమము; విహారము, 

qf, [Fore (వవేశము ” 

fra, ఇం (ప్రదకీణ, చ్చ 
fri గా మిక్కిలి ఆలనీన 

qf: రం రక్షకుడు; కాపలావాడు 

fre గం [ఈం ఎదురు చూచుట; 

పెరీక్షీంచుట 

౧౧౯ ఆగి అగ డ; కందకము 

qf రం ] కథనము 
qf, శం లెక్క పెట్టుట 
qf, [ం ఎంచదగిన; ఎన్న 

దగిన 

vf. fro ఎంచబడీన; ఎన్న ' 

దిడిన 

qf ఉం చనిపో యిన, తెలినీన; 

గడచిన, మరువబడిన; పొందదిడిన 

qfxz. రం బంధువులు; ఆశితే జనము 

ఇగ శా గాం స్వీకరించుట ' 
స్వీక రింపబడిన: 

ధరింపబడిన; పొందబశిన; సంర 

కీంపబడిన 

రాజై రెం అంగీకారము; తీసుకొనుట, 

థార్య" కుటుంబము; (గహజఉము; 

సంకల్పము; వివాహము; శాపము 

qfiq, రం తలుప్పగడియ; ఇనుప కట్ల 

గుదియ; ఇల్లు; కుండ," లాశీకర; 

అడ్డంకి; ఒక _గహయోగము 
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fe, రం పెద్దమోత; ఉరుము; 
కటువచనము 

ఇగ రం నేనకుడు; అంగిరత్షకుడు 

ఇఇ, కొం వేను చుట్టు తిరుగుట 

కళా రిం దాని, fa 

ఇగ, ఆగం నేవ; రోగికి చేయు 
వేవ 

ఇఇ, కం సరిచయముచే యువాడు; 
తెలియజెప్పునట్టివాడు 

నవ [క రం "నేవ; విహారస్థలము; 

నేవకుడు 

qf, రం సేవకుడు; రోగిక్నేవ 

చేయువాడు 

qf, కొం నేవ: ప 
ఇ[ఇాగగా ఇం గం నేవచేయట 

రం 0ఇగ ఇం దాసి, మాగా? 

Tran. గం నేవచేయదగిన 

ఇగ గా గ రం సంచాలకుడు; 

నడుష్పువాడు 

herr: రం నలువైపుల (తివ్పుటః 
న డుపుట; కదలించుట 

1 స ఇ నేడుపబడిన: కదలింప 

బడిన 

hee, రెం ఆచ్చ్భాదనము, సామ్మగి; 

పరిజనముు క ప్పెడువస్త్రము 

గః జ్యా కప్పబడిన, వరిజన ముతో 
కూడియున్న 

శాత, గ్య విభణజింవఐడిన; వరిమిత 
మెన 

మ. నా గోనినయ Dr 

ఇగ, రం అధ్యాయము; విభాగము; 
నిర్ణయము పరిభాష, హద్దు 

ఇగ. శం వీడ; చేతిబింబము 

qf, ర్త బలగముః; దింధువర్గము; 

కుటుంబము , అనుచరులు 

fT ఇం పరిపూర్ణ జ్ఞానము 

ఇ[గగ్గాగా, f బాగుగా తెలినిన 

qf, [గం రం పరిపూర్ణముగా 
తెలినిన వాడు 

77, రం వరిపూర్ణజ్ఞానము; సూక్ష్మ 
జ్ఞానము 

qfxorq, fo మిక్కిలివంగిన; పరివక్వ 

మైన; (ప్రొఢమైన; జీర్షించిన; వరిణ 

మించిన 

రాగా ఇం పూ 
పరిణనుము; పరి 

అంతము; న(మత 

ఇగ కం ఫలితము; మార్చు 
పరిపాఠకము పూర్ణ వృద్దీ; అంతము 

fn, రాం భం_ర్తః నాయకుడు 

qf, గం వెండియైన; పూర్తీ 
యైన 

vfeflar, గం ₹f[0 పెండ్లిమైన (శ్రీ 
dha, ౧ గల ఇగం. పెండ్లీడు 
ఇరా గాం నచ్చిన (బాలిక) 

qf, (శాం మిక్కిలి వేడెక్కిన; 

మిక్కిలి దుఃఖము నొందిన 

fafa, ఇం అత్యంత దుఃఖము; 

మిక్కిలి వేడిమి 
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qf, ర అత్యధిక దుఃఖము; 
సంతాపము; శోకము; భయ ము, 

కంపము; మిక్కిలి వేడిమి 

fa. గం వీడించునట్టి; మిక్కిలి 
డగల; దుఃఖమునొందిన; దుఃఖకర 

మైన 

fa, fఇ మిక్కిలి సంతనించిన 

క్యా ₹౫[0 మిక్కిలి సంతోషము 

ఇగ, fఇ సంతోషించిన, పూర్తిగా 

తృ ప్రిజెందిన 

qf. ఇం పూర్తి తృప్తి 
ఇగ౫[7, కం సంతోషము; తృ ప్రి 
qf. ఇఇ, గొం పూర్తిగా విడువబడిన; 

(బాణము) వదలబడిన 

గాలం fq విడువబడిన; ర్తం 

విడ దువాచు 

qf, కం త్యజించుట; ధా 
qfzreqrT, ర్డాం పూ ర్తి త్యాగము; 

య జము; ఉదారత; వేరుపాటు 

qf, గం విడువదగిన 

qf, గం మిక్కిలి భయవడిన 

రాగా Yo రక్షణ; ఆత్మరక్షణ! 

ఆశ్రయము 

ఇfr17, f70 రషీంపబడిన 

ఇf౫[ఇ౭బ్య (గాం రక్షీంపదగిన 

qfrarar, fzo గ్గం రక్షించువాడు 

fz. ర్షం మిక్కిలి భయము 
రగా. కొం వినిమయము; తివ్పియి 

చ్చుట 

ఇగ: ర్భాం వస్త్రము; వస్తాాదులు 
ధరించుట . ధరించెడిన సము 

qfify, ఇం సూర్యాదిపరి వేషము; 

(ప్రకాశ మండలము; కె వారప్ప 

చుట్లుగీత; వస్త్రము 
=! 

ఇళ, గం బాగుగపండిన; వరి 

పాకము నొందిన; సమర్థత గల 

రాగా, రాం బాగుగపండుట; సంపూ 

రత, పరిణామము; అనుభవము; 

నై పుణ్యము 

ఇఇ ] ఇం ఆను కమము; 
ఇగ, 1 రీతి 
రారా నాగా ర్తం రక్షకుడు; కాపాడువాడు 

qf, రం రక్షించుట; కాపాడుట 

fe, ఇం రక్షణము; ₹ఖ్గం 

ఇగ గం బాగుగా పోషింపబడిన; 
మిక్కిలి బలిషమెన; 

ద్ కుం 

ఇగ? గం మిక్కిలి పరిశభమైన; 
అతి పవితమైన 

గగ, గం చక్కగానిండిన; పూ ర్రి' 
యెన 

గా, రం ఈదుట; నౌక; వరద; 
(ప్రజాపీడనము 

రంల గం 
గంగాం నిండిన; 

తడిసిన 

ఇఇ రం అవమానము; పరాజయము 
రాళ రం అవమానము; aig 

qf, ఇం నిర్వచనము; సంభా। 

వరద నీటితో 

మునిగిన; 
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fT, గం  అవమానింవబడిన; | ఇగ్వితెశ, రం వర్ణనము; రేఖాచి త్రము 
ఓడింపబడిన ఇచ, రం "మార్చు; వస్తువుల 

షు ఇం అవమానము; మార్చిడి,రూపాంత రము; చుట్టి వచ్చుట 

fate ff, [ఇం మారిన; తిరిగివళ్చిన, 
రగా రక్తం (భాంతి; పర్యబన , చుట్టివచ్చిన 

నలువైపుల తిరుగుట 

ఇగషాగాగా. రాం పర్యటన; విహారము; 

షికారు; చుట్టుతిరుగుట; పరిధి 

గాల? రం సువాసన; మచ్చ; పండిత 

మండలి 

కరా రం కొలత తూకము; 
ఆకారము 

fa, గం రం స్యభముచేయ 
వాడు; తోమువాడు 

frm. రం సరిశ్నుభ్రముచేయుట, 
తోముట 

far గం పరిశభ్రము చేయ 

బడిన; తోమబడిన 

ff. (గాం మితమైన; సామాన్యము; 
కొలవబడ్తిన; తూయబడిన; ఇకా 
పర్యంతము 

qf శం పరిమాణము; హద్దు; 

గౌరవము 

గగ గ మితమైన; కొద్ది; కొలవ 

లేక తూయదగిన 

ప. మ (కం కౌగిలింత; 

ఇగ గాం గక కౌగిలించుట 

గాల, f కొగిలించిన 

రాజల. రం మిక్కిలి యభివృద్ధి లేక 
పెంపు 

qf, ఇం మిక్కిలి పెంపొందింప 

బడిన; మిక్కిలి నృద్ధిజెందిన; అద 

నముగా చేర్చబడిన 

(fa, భం పాడ్యమి 
qf, రం కుటుంబము; పరిజనము; 

అనుచరులు; క తిఒర 

qfrqa, (గా చుట్టిజఢిన; క స్పదిడీన; 

దాచబడిన 

ff, ఆగం చుట్టి వచ్చుట 
Tf. జ్యా మారిన; సమా ప్రమైన; 

చుట్టు ముట్టిన; ర్తం ఆలింగనము; 

దొరుట 

ff, ఇం చుట్టివచ్చుట, సమా కః 
వినిమయము 

ఇగ ఇ రం చుటివచ్చుట్ట గాలిగుడి; 
qfray, కి, అన్నము వడ్డించు 

qf, ర్త అన్నమ వడ్డించుట; చుట్లు 

కొలత; సూర్యాది పరివేషము; వరిగి 

fine, రం నలువైపుల ముట్లడిం 

చుట; పరిధి; ఆచ్చ్భాదనము; 

కాగల గం నలువైప్పల ముట్టడీ౦ంప 

బడిన; కపవ్పబడీన; 
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qf, కం అనుబంధము; జ్యా చివ 
రకు మిగిలిన; నమా పమైన; అదన 

ముగా చేర్చబడిన 

qfxafrerq: రం స్పర్శ; విమర్శనా 

దృష్టితో విషయము వరిశీలించుట 

vhrahfear fq వరిశీలింప బడిన; 

స్పర్శింపబడిన 

౫7, రం పరిశుభ్రత; బుణవిము కి 
ఇకగలణ, రం పరిశుభ్ర పరచుట; సవ 

రించుట; శ్రిద్దుబాటు; బాకీతీర్చుట 

ఇf₹జన్ల, రం సర్మిశ్రమము; అలసట; 
దిడలిక బాధ 

గాగ గా పాటుపడెడువాడు 

qfixia, జ్యా మిక్కిలిఆ లనిన; బడలిన 

రర భాం అలసట, దిడలిక; 
పరిిళమము 

గారా రం నభః సమూహము; గోష్టి 
పరిషతు 

రాగా రం సభాసదుడు 

గాలి, ఛం కం గారా 

గార కం అలంకారము; శకా[ఇ 
qfzc+.rx, రం ఆలంకారము; సంసా. 

తము; ఆభూషణము; వద్ధి 
వే » ఆ qf. గొం పద్ధిడేయబడిన; సంస్క 

రింపబడిన , 

ఇాగాఖళ్ళా కం కౌగిలింత; ఆరాగా 
qfrawq, రం సభానదుడు 

qf, గం సమాపమైన 
రాగాగాగరగా: ళం సమా ప్రి 

qf, రం సమీపము; విధానము; 
మరణము 

ఇగ, (70 స్పవ్టమైనః చక్కగా విక 
నించిన, తేటతెల్త మైన 

ఇ, ొం చనిపోయిన 

qfrgzu, ర్తెం వదలివేయుట; అఆపహ 

రించుట; నివారణము 

qfrgfaa, (ఇృ పరిహనింపబడిన 

fxr, రం వదలుట; చికిత్స; పశువుల 

మేత; కొల్ల గొట్టిన సొత్తుః దోషనివా 

రణము 

fT, ఇం గాం దూరముచేయుట; 
కొట్టుట; బాదుట 

qfigrd, (జా వదలదగిన 

qfzgra, ర్దొం నవ్వులాట; తమాషా 

ff గం ధరింపబడిన; కప్పబడిన; 

మూయబడిన 

fxg, ళా వదలబడిన; నాశమైన; 

దాచబడిన 

qth ఆగం వదలుట 
ఇ, ఇం అప్పరస;ః సరమ సుందరి; 

దేవకన్య 

గాళిభఖా రం సరీక్షించువాడుః పరిశీల 
కుడు 

ఇలిభాగా ర్వ వరీక్షీంచుట; పరిశీలించుట 

ఇచే, ఇం పరిశీలన, పరీక్ష; పరి 
శోధన, నిదర్శనము 
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vata, గొం పరీక్షింపబడిన, పరిశీ 

లింవబడిన 

ఇభ, రం శ్రీలు మనికట్టుకు ధరించు 
యొక ఆభూషణము 

ఇ[₹₹, రం కౌగిలింత; ఖ్యగ్లా॥ఇా 
రారా ణా సిష్టుర మైన; కర్కాశము; 

రసహీనమైన 

ఇర, ఇలా మీదుమిక్కింలి; ఇకముందు; 

అవతలి వెప్పన; మిక్కిలి దూరమున; 

ఎవైన; తరువాత; బయట 

ఇ౭కీ ఇం ఆడు పక్షీ అడుపావృుర్ము; 

ఆడుగువ్య 

1, ఇం కం ఎదురుచూచుట; 
పరీక్షించుట; పరిశీలించుట 

గ రం పరీక్ష, పశ్చాతాపము; నమ్మ 

కము 

qa, ర్ట (నూలుచుట్టు) పంది గాలి 

పటము దార ముచుట్టు కర పుల 

qa, ర్తెం పక్షీ పావురము; గువ్వ; 

పోస్టు దిం్యటోతు; వారాహరుడు 

ఇగ, గాం వినీగిన; వ్యాకులతగల 

ఇస, ఈం వ్యాకులత 
లః ర్తెం రుబ్బిన మినప పప్పు; (వండు 

టకుముందు) నీటితో కలిపిన శనగ 

పిండి 

ఇళిఖా "గాం కనిపించని: తెలియని; కంటి 

ఎదుటలేని; రం లేకుండుట, అదృ 
శ్యము; భూతకాలము 

A, ఇం f0 వడ్డించుటః ఇ 

T-TIaT. రెం విందుకు హాజరుకాని వ్యక్తికి 

పంపబడు ఒకరికి సరిపోవు భోజనము 

Tf ఇం పొరుగింటి ప్రీ 
Tar, రం ఇరుగు పొరుగువాడు 

qr, రం కవిలె; మోట; q+ 

కాలిగ కం పరోటాయను 'వేయిరానీ 

కాల్చిన చపాతీ 

qe, రం ఉరుము; మేఘము; వర్షము; 

ఇం(దుడు; విష్ణువు 

qf, రెం రక్కా; ఆక్కు ఈక 

ఇాfజ్ఞాé!, ఇగిం వర్ణ శాల 
qT, ళం మడత; పొర; రా 

రాక్, రుం తెర; ముసుగు; చాటు 

ఇ, ర్దం మంచము; ఒక ఆసనము; 

ఒడి 

ఇనోగ్గ, ఆకల వరక్కు గాకా 
గథ్లోశజ, గ విహార య్యాత్ర చేయువాడు; 

ఊరక తిరుగువాడు 

ర్షq౭,. ర్ష అటునిటు తిరుగుట; విహార 

యాత 

ఇగ, ఇం నాళమైన; నిళ్చ్ళళత మైన; 
సమా పమెన 

At, fఇ చాలినంత; ఇ్లార్యా 
nif, ఇం చాలుట; సరిపోవృట 

రషీగా రం అనుక్రమము; స మానార్థ 

మిచ్చు శబ్దము; (పకారము; అవస 

రము 

qrfeaT, కం చక్కని యాలో 
రల ఇగా ఇం ) చన 
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ఇవే, రం పండుగ; గనుపు; పుణ్యకా 

లము; భాగము, అదను; మహాభారత 

పర్వము 

ఇషన ౫) గొంపర్వశ సంబంధమెన; 

గగన ళా | కొండ పెసుండెడి 

ఇ: భం పాలన; పోషణ; రక్షణ 

ఇ, ఈం కోరిక; చింత; విచారము; 

ర్త పర్వదినము 

కః, రెం కెం గాక 
ఇశాT, రం పానుపు; పెద్దపట్టి మంచము; 

మంచము పై పరచెడి దుఫ్పట్ 

If, ఇం చిన్న మంచము 

౯౮, కం కణము; రెప్ప 

ఇర ఇం కనురెప్ప; క్షణము; గ్య 

(ఇం క్షణములో ,-గ౯|౩|[కన్నులు 
చెమ్మ గిలుఏ; దయార్వ్రడగుట J 

qeqfe. స, fi మిక్కిలి ఉదార 
ఇధాణ₹ఇ1, ? హృదయముగల 

qT, రెం మ౦చము; శయ్య 

గొగ్గరగ, భం నినిక పటాలము; గుంపు 

షల. కం ఈం తల క్రిందులగుట; 

పూ రిగా గాటజట; మంచి దశ పటుట; 
అనాటి లి 

శిరిగివచ్చుట, శాం (జా తలక్రిందులు 

చేయుట; పూరిగ మార్చి వేయుట, 

తప్పి యిచ్చివేయుట; మాటతప్పుట 

qeefrars ర్త చెనికుడు; (గాం నైనిక 

పటాలపష్మ 

qrerar, గాం 
మార్చుట 

ఇం తిప్పియిచ్చుట; 

7274, రం తారునూరు; (పకి[కియ 

ఇథ౭, fం జ్ఞా బదులుగా; (పతి కియగా 

(ఇక, కొం (త్రాసుసిబ్సి 
రణల, ఆగ్గొం బానిక పట్టు; పద్మాసనము; 

వాళి షే - పద్మాసనము లేక 
బాసికపట్టువేని కూర్చుండుట 

777, 70 గ్లూ పోషింపబిడుట; బలి 

యుట: పెరిగి పెదయగుట, రం పనీ 
దడి 

పిలిల ఉయ్యల 
న్్. 

గ్య రిం పళాత్తు;-భాగాం గచ్చు 
చేయుట 

గాన్గా?గా ర్పం గుజ్జపు జీను 

రణ గం గం గుట్టముపె జీను 
వేయుట; దాడికి నిద్దమగుట 

రశ ఇం గం పారిపోవుట; ఇం 
ణాం పార్యతోలుట 

రాగా కొం పారిపోవుట్య తప్పించుకు 
పోవుట [పోయిన 

రాధాగ్గాగ fఇం పారిపోయిన; తప్పించుకు 

ఇఇ, రెం రాక్షసుడు; ఆకు; మోదుగు 

చెట్టు; ఆకుపచ్చ రంగు, [కా పచ్చని; 

దయలేని 

రాణ రం మోదుగుచెట్టు 
TTT, లం రాబందు; మోదుగుచెట్టు 

భగ fకం  మునలియైన్య (వెం(డు 
కలు నెరనిన్స ర్వ వెయ్యడుకలు నెర 
యుట; బురద; వేడిమి 
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౯౯౯౫ [గాం తలి నెరనీనవాడు 

ఇక, గిం పెద్దగరిచె 
qa, ర్త ఫీరంగులకు నిప్పంటించు 

వ త్రి; గా మిక్కిలి కోపముగల; 

వేగముగ పోవునట్టి 

ఇత, రాం భూత (పేతములు, |e 

ఆపవ్విత మైన;దుష్టమెన; చెడు 

గ్యా౫T, గాం సెంపుడు; ఇ[శల 
గాధ్యాళ్షైగగ ఇం {0 చిగిరించుట 

ఇసెళ్యా, ర్ం పొడిపిండి 

THIET, 70 [కొం కౌ చపిసుకుటః; 
ఇం [కొం ఇటునటు పొరలుట; 

ఎక్కువ శరీర కష్టమువలన విలవిల 

కొట్టుకొనుట 

ఇల, రెం వడ్డి కొట్టు 
కాళ్ళా రం చిగురుటాకు; విస్తారము 

ఇగ, (ఇం చిగిరించిన; విసృత మైన 
md! ర్తెం వృక్షము: (జాం చిగురు 

టాకులుగ ల 

గజ రం గుడ్డ ఆంచు లేక చెరగు; 

దూరము; (తానుసిబ్బి; జంట పదార్థము 

లలో నొకటి (తలుపు; పాదరక్షలు 

మొ! నవి fo ఆవలి వెప్పుల నున్న; 

(జాం గాం వెపుగా:-జ్రశగ్గాంవిడుదల 

గుట;-_బ్హాక్ట!గ్గా? ఎ వ దలి ౦చుట;, 

ఇభ! ఒకపక్షమునకు 
బలముకలుగుట; _ గాష్గా౭్రగ[- ఒకరిని 

ఆ(శయించుట; _ లా. యాచిం 

రుద Tr శ: 

-₹ఫె) ఇక7- ప్రా పంచుట; (సౌ 

zn - పెండ్దయగుట; అప్పగింప 

పడుట. (ఢా) ఇల్లా? పెండ్లి చేయుట; 

అప్పగించుట 

vf, ) ₹గ0 పల్లేటూరు; శివారు; 

qT, | ఇల్లు 
రడ రం గాలి; కుమ్మరి ఆవము; సీర 

గాం వద్ధమైన 
ఇఇ, ఇషం గాలిదిలముతోతిరిగెడి 

చ(క్రము 

THT, Fo గాలి; ఇ 

qt ) ఇం ఈం పడ వేయుట; పార 
qaqrza7 వేయుట 

42777, 7 (జా తినిపించుట; లభీంప 

జేయుట 

గగ, రం విడు గు; వ్యజాయుధము; 

బాణము 

ఇఇఇ, గం వరిశుద్దమైన, ర దర్భ; 
జిందెము; రాగి; నీరు 

గగ ర్షం మిక్కిలి తుచ్చ వస్తువు; 
మె తనివున్ని 

ఇగ, రం శేషమైన మెత్తని వన్ని 

గడ్డ 
ఇక, ర్హం పశువు; బలి పశుష్ప; మూర్గుడు 

71, wo (కూరత్వము మూర్చ 
[లః ర్తం త్వము 

ఇక, ౩బం తరువాత; చివరకు 
ఇనా, జా వెనుకటి; చివరి; పడమటి; 

రెం పడమర 
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7777, ఛాగ్గిి పడమరః ఇfశ్యాఇ 
ఇగ. గం సడమటిః గ్రా! 
qf, రం వాయువ్యమూల, 

ఇళ్ళఖాగా 

ఇత. రం శేష్టమైన మెత్రనివున్ని 

గుడ్డ 
ర్శగ్గా 
కళ్ళా 
ఇ, అగ్గిం అభిరుచి; ఇష్టము; గ్లూ 

ఇష్టమైన, నచ్చిన 

4! (గం నచ్చిన; ఇష్టమైన 
౯౯, ఇలా తరువాత; నిస్సందేహముగా; 

చివరకు; కాబట్టి 

]ఇాగిగా రం (శేష్టమైన మెత్తని వున్ని 

గ్య 
7%, ర్తిం అరచేతిగుంట; ars వ్యాప్తి; 

ఆ(కమణము 

TATgT, Fo చిల్లర దుకాణములుండు 

చోటు 

TTT? ఖం [కా ముందుకు సాగుట; 

కాలుచేతులు చాచుకొని నిద్రించుట; 

వృద్దిజెందుట 

గగ రం చిల్లర దుకాణము లుండు 

చోటు 

TT, ఇం ఈం వ్యాసింస జేయుట 

qa, ళం (పక్క ఎముక 

రాన. రెం అనుగహము;ః దయ 

రాగం Zo [ఈం గంజివార్చుట; శా 

కం నంతోషించుట 

[కం పడికట్టుట; దాళా 

| 
శ, రం వ్యా ప్త మాయాజాలము 

Tan గం గక వ్యాపింసజేయుట; 
విస్తరింప జేయుట 

ఇఇ, రం గంజి; అనుగ్రహము; 

ఇచా ర్హం గంజి; ఇf్ఞ 
౯/27, 370 కం చెమర్చుట; దయార్దరి 

మగుట; కరగుట 

రగా ర్బం చెమట; శారా 

TT గాం క్యూ కోట్లుట; శ 

ఇషాగి ఇఆగ్గిం వీశె (తూకము) 

గొస్టాణా ర్షం చెమట; ఇరగ 
ఇనాష్యా, రం సంకోచము; ఠలాయింప్ప; 

_ళ్గగాగ్గా?.ళలాయించుట 

గరా గాం నీచమైన; తుచ్చ మైన; 

ఓడిన 

fm, ఇం దురదృష్టవంతుడు 
Yea, రం చెడ్డతలంప్పు; ణా చెడ్డ 

త లింప్పగలవాడు 

Tf, గం పిరికిమైన 

గగ) ₹గిం నీచత్వము: లోటు 

ఇర్రశ్చకా కం క శ్రినీట 
రకా రాగం గు రు; ఎరుక్ర* లక్షణము; 

పరిచయము; వివేకము 

ఇఇ ₹ f50 గు ర్హించుటః 
బాగుగ తెలినీకొనుట 

రాగా రం చనుపాలు; రాయి 

ర్యా, చా f ధరించుట 

కలక, ఆగం. ధరించుట; ధరింవజేని 

నందులకిచ్చు కూలి 
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mar, కం వేషము; ధరించుగుడ్డ లు; 
77. ౨ గుడ్డలు ధరించు రీతి 

ఇ రక్తం యుగము; జాము; కాలము 

రా గం గూ ధరించుట 

౮ కం కాపలా, గస్తీ; యుగము; 

-శెఇ[=కా పలాకా యుట్క_రక్రఇ[.కౌ సలా 

యుంచుట 

mr, గం బహూకరింపబడిన 
దుసులు 

Tt, రం కం mara 

qzd- 
mz, రెం కాపలావాడు; గస్తీ 

aq, తిరుగువాడు, రక్షకుడు 

qtr. 
ఇకా ర్భాం మడత; బొంత; [వారంభము; 

పార్వ్వముః; ఉన్నిలేక దూదిపొరః 

కజాయి; పరుష్ప 

LESELIGG ర్తాం వస్తాదు; మల్లుడు 

mar, భీం కు సీపట్టుట; వస్తా 

దగుట - 

(౫౭7, (శ మొట్ల మెదటి 

ఇకక, రం పార్ణ్యము; దిశ; విచారణీ 

యాంశము; వ్యంగ్యార ము 
క్ష రిథ 

గ గం ఆనేక పలకలు లేక 

పృటైలుగల 

TY, శాం మొట్టమొదట; [పారంభ 

మున; పూర్వకాలమున 

ఇళ్రఫాగ్లాల్హా ఇకా మొట్ట మొదట గాః 

మోదటి సారిగా 

maT, [70 తొలికాన్నుకు పుట్టిన 

(కుమారుడు 

యాత 70 ₹గ[0 రొ లి కాన్సుకు 
పుట్టినకుమా రె: ఇం తొలికానుప్ప; 

(పథమ (ప్రసవము 

గొక్ష[క* కం పర్వతము; కఠిన కార్యము; 

మిక్కిలి బరువెన వస్తువుా[[ 

మిక్కిలి కష్టమైన పనికి పూనుకొనుట; 
-కాజ్ఞణ[- మిక్కి లి కొష్టమైన పని నెర 

వేరుట; _ ఇ౭77 - అరగక - గొప్ప 

యిక్కట్లు 'వచ్చుట-పై కారణం 
మిక్కిలి బలవంతునితో డీకొనుట 

ఇజ్ఞ క్ల. కం ఎక్ ములు 

ర్యా7క్ల[. జాం పర్వత సంబంధ మైన; 

పర్వత పాంతమున నివనించెడి; ళం 

చిన్న పర్వతము 

qfears ఆగం ళం dqauTT 

qfzaf, ఇం దగ్గరః ఇన 
వ. రం చక్రము; ఇఇ? 

ఇగ "శాం మొట్ట మొదిటి; qa 

గూల, శం మొట్ట మొదట: పూర్వ 

కాలమున 

SEE లిం చేరుట; ఆందుబాటు; రాక 

సూచన; ధారణాళ క్తి చొరవ 

ma, ఖం (జాం చేరుట; ఆందుట, 

సమానమగుట 

ఇర్భఇ[: రం మనికట్టు 
mara, ఇం f7ం చేర్చుట; ఆందిం 

చుట 
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TA, ఛం మనికొట్టు పె ధరించు 

ఆభూషణము 

గొజ్టగళ్షు శాగ్గిం అతిథి సత్కారము 

రకా రం అతిథి; ర(్ఞగ? 
రకాల, ఆగ అతిథి సత్కారము 

గృజ్ఞర్శా ర్హం పుష్పము; య 

ల, ఇం చిక్కు (పిశ్నః సమస్య; 

-చ్భాక్ష[గా-తన యాశయమును యిత 

రుల కర్థముగాని రీతిగా చెప్పుట; 

To talk in riddles 

qf, రం పాదము; కాలు 

afer, 

ఇఇ, రం రెక్క: శ్రే? 
గోళం రం రకాల పురుగు; మిడుత; 

పక్షీ 

qf ₹f[0 పూరేకుః భజ! 
ఇ, [గాం కుంటి; శ్లోక 
రజా, (గాం ఐదు; ర్తం ర సంఖ్య 

గజాననః రం కృషుని శంఖము 

ఇచ, ఇగ్గిం సంచమి; ఇల! 
ఇ, ఇం సగం పాత్రలకు మాటు 

వేయుట 

qf. రం తెలుప్ప; పచ్చ కామెర్ల రోగము; 

గా తెల్లని 

₹శ్మశాగా. భం ఇ చిత్తు; ముసాయిదా 
౯ా|క్త్షతళ రం | afar 
vig, రం వంటవాడు; అధ్యావకుడు; 

| ర్భం బురద; ఆడును 

(దాహ్మ్మణుల బిరుదు 

గగ, ఇం పంక్తి సమూహము; భోజన 

వం కి 

రగా కం వసన; 

భోజనపం కి 

ఇఇ, ఇ బాటసారి; (పవానీ; నూద్యడు 

qiz, రం పాదము; ర 

ఇగ. కం మంచప్తు కాళ్ళకట్ట వెపు 
భాగము 

బంధువర్షము; 

రజా రెం కౌలు; పాదము 

qfzqfq, ఇం కాలినడకన 
qiqg7, ర్తం గౌరవమున క్రై పెద్దలునడచు 

(తోవలో పరుచు వస్త్రము 

౯ా|బాళ్రం ఇగిం పావకోష్ల; పాదరక్ష 
qiqtt, 10 పాదరక్ష; (యింటి) నడవ; 

మెటు 
అ 

రాక్ష ఇగ్గిం దుమ్ముః ఎరువు; 

రాగా ₹ fo పాలమునకు ఎరువు 

వేయుట 

qiqT:, Fo ఆటగవ్వ; పాచిక 

qiy, గం (పత్యం ఎముక; దుమ్ము; 

ఎరువు 

TT, Fo పాదము; చెట్టుమొదలు 

౯|౪ఇన్తొ Fo కాళ్ళుతుడుచుకొను కొబ్బరి 

కటా 
బటి 

ల రోం కాలు; “పాదము; 

గళ్ళ భం దమ్మిడి; నిలువుగీతః ఒక 

చీడ పురుగు 

గా ర్హం వండినయన్నము; విండివంట; 

పాయసము; జీర్ణము; [ఇం వక్వమైనః 
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అల్పమైన; పరిశుభమైన; క లీలేని; 

పవ్మిత మైన 

గణక, రం డొవ్వి చెట్లు; రా 
vain: ) [0 ఇం పత్యివత; 
రాగా, fz శుద్ద మైన; మంచి 

నడవడిగలది 

mT, [70 పవిత్రహృదయుడు 
et, రగ పవిత హృదయము 
ఇ క్షం పొవ్వి చెట్టు; రకక్ర 

రాజ, రం పవిత్రత, కళంకరాహి 

త్యము 

emt, Hr నిర్దోషత్వము, ఆందము; 

పరిశుభ్రత 

మైన; అందమైన 

ఇక, ర్తం జేబు; ఇషం కాగా! 
లంచమిచ్చుట లేక పుచ్చుకొనుట 

గాషెలగాం రం జేబు దొంగ 

ఇల, అగ్రం జేబులు కొట్టుట. 
ఇకా ర్తం నటన; మోసము; బూటకము 

గాం మోసగాడు; కపటి 

₹ఇళ్ళి గ మోసగాడు; దగాచేయు 
వాడు 

Tr Fo పదునైదు దినముల వశము 

T+, ఇం యుద్దమునందు -గుజ్జిము 

లేక ఏనుగుపై వేయయినువవత్రేము 

రాళ కొం మూల; రెక్క; వక్షము ' 
Trg, ర్తం రాయి; qq > | 

న్ను 

TIETAT, To మలము; మరుగుదొడ్డి; 

పాయిథానా 

గ్గ అం తలపాగ; రం పాకము; 
పాకము పట్టిన వసువు 

rT గ గాం పాకములో ముంచుట; 

ఇం [%్లం నిమగ్నమగుట; 

qT, గం పిచ్చివాడు; మైమరచిన 

వాడు; మూర్జుడు 

గంగారాం ర్తిం విచ్చివారి ఆస్న(తి 

ఇలాగా ర్భం విచ్చి మూర్థత్వము; 
తెలివితక్కువ తనము 

Tree అం విచ్చిది కాళ్లి 
77, రం నెమరు; NTI 
ఇఇ గ్య జీర్తింపచేనెడు; వండెడి 

వాడు? రం వంటవాడు; ఆగ్ని 

[ఇగ ర్భాం జీర్ణము; వండుట్క అగ్ని; 

(పాయళ్ళ్చి త్రము; పులుప్క 

గఇనగగ్గా f70ం వండదగిన; జీర్ణ ంచుకో 

దగిన 

రా ఛం టీకాలు; రెం వెనుకభాగము; 

కత్తికోత లేక గంటు ఖా 

వెనుక ' 

TT: గం f టీకాలు వేయుట; 

గంటు పెట్టుట 

ఇగ ర్తం కాలిబంటు; నిపాయి;- రక్ష 

కుడు; గాం దువుడు 
లు చి ॥ 

రశ, రం దుర్మార్గము; నీచత్వము 
ఇవ రాగి (కాలి) కడియము; అంతే 
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౯౯ రం వ్యాపి: వెడల్పు; పట్టు? చాకలి 

బండ; నీంహాసనముు జనుము; 

పలక, తిరుగ లిరాయి; బావి పైని ఆడ్డ 

(మాను; పట్టుపురుగు; వస్త్రము 

చా ఛం ఇంటికప్పు నేయుట; 

ఇంటి పై కప్పు; పట్టణము; ర్త 

చీల్చుట; భేదించుట; శ స్ర్రచికిత్స 

Tea, గం ₹థ0 నింపుట; మూయుట; 
కప్పుట; కుప్పగా పెటుట; మెరక 

లి 

పల్ల ములు సరిచేయుట; పొలము 

తడుపుట; యింటికప్పు వేయుట 

౯౭౯ ర్త్యం గులాబిరంగు; కలిగొట్టుపువ్వు 

7౭ రం సామర్ధ్యము; ఆరోగ్యము, 

పటుత్వము; నె పుణ్యము; ఉత్పాహము 

ఇగ భం వరుస; క్రమము; రా వీట; 

చాకలిబండ; అటక 

గారి ఇం పరిపాటి; రీతి; పలక; 

పాఠము; పాపట కిరు వెవుల నుండు 

వెం్యడుకలు; చాప; మంచపు నిలువు 

పది. 
టబ) 

715, కృం పాళఠమ; చదువుట; వేద 

పాఠము 

౯5 కర్తం ఉపాధ్యాయుడు; గురువు; 

విద్యారి 
ఖు 

615గౌ కం బోధించుట; చదువుచెప్పుట 

ఇళ రం మరొకపాఠము; భాషాం 

తరము 

౯5, కం బలముగల యువకుడు, బలిష్ట 

మెన పశువు ' 

పలకరాయి 

ఇవ. "కం చదువదగిన; చదివింపదగిన. 
బోధించవలనిన 

క్ర, రం దోవతి వేక చీర ఆంచు; 

మంచెము; ఉరి పీఠము; ఆనకట్ట; 

అటక; కొయ్య చటము 

రాక, ర్వొం పొలములోనిమం౦చె; 

ఎత్తుపీట 

పీట; 

౯౯౫ రం పందెము; ఒడంబడిక; వ్యాపా 

రము వ్యాపారి; _పశంస:; చేయి 

fr, కం చేయి; ఇం సంత 
fT: రం వివాహము; ఇగ! 
రంగా రం చేయి కల 
ర7న రం కర్ణాభరణము; ఆకు; పతనము, 

నాశము; ్లాం రక్షింపబడిన 
రాగా, కొం మహాపాపము; జాం సడ 

వేయునట్టి 

qT, ఇం పాపి; అపరాధి 

Tat, Io వేశ్య; విస్తరి; శాపలు 

చని; దుర్చలము; నీచమైన 

గాగ 
ఇగ, 

గగ కం కోకో; ఇళ్ళా? 
ఇాగ్రష రం మేజోళ్ళు; గం 
౯/౯, రం (పభువు;ః భర్త; పక్షీ; ళం 

చిన్నఆకు 

ఇగ! ఇగ్గం' ఆపు ఉత్తరము; నిగ్గు 
మర్యాద ' 

qT7, రెం ప్మాతధారి; పాతం మంత్రి; 

యోగ్యత; ఆకు 

bef విస్తరాకు; ఇల. 
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( పరునవేది ); ఉతమ పదారము; 
ఇచి య 

వడ్డించిన భోజునము; పర్షియా; (గా 

పర్షియా సంబంధ మైన; పర్షి యాలో 

పుట్టిన 

౯ [కా మంచి నడవడిగల 

లకే, భం ధర్మష్టని; సదాచారము 

రాగా ఇం పాదరసము; రాజ 
, TITTY, ర్పం హద్దు; రెండు వైపులగల 

గటు; సముద్రము 
ళ్ 

Tra: Fo పావురము; గువ్వ; కోతి; 

పర్వతము 

TT కం సముదము; శశ 
qrfx, నాగా దిశ; నది; ఒడ్డు; గటు; 

a ణి 

హద్దు 
qf రాం వన్నె పరీక్షించు వాడు; పరి 

శీలకుడు; జ్ఞా కందకమునకుసంబం 

ధించిన 

Hf, గ (వత్యేకార్థమును 
సూచించునట్టి; సర్వసా మాన్యమెన 

కగరా రాగ, ర్తం (పతీఫలము; బి తెము 

ఇగాజి కం సభాసదుడు; (కా పరివత్తు 
_ సంబంధమెన 

గల్ ఈగ వంతు; సారి 
mfx, ర్ట వ్యత్యాసము; ఎడబాటు; 

భేదము 

maz, రాం రాజూ; మట్లిపాత; శరీ 
చి 

రము; ఒకనంవత్సరము; [కా భూమి 

లేక (ప్రపంచ సంబంధ మెన; మట్టితో 
అ వ! 

నిర్మింపబడిన; రాజుకు సంబంధించిన 

గాఇజోః గం దగ్గరిః కా సామీవ్యము; 
(పక్కాఎముకల సమూహము; (పక్క 

7. రం రాజూ; రక్షకుడు; తెరచాప; 

పల్ల కీపె వేయుగుడ్డ, రక్షణ; డేరా; 

ఇం గట్టు: ఆనకట్ట; పండ్తుమాగ 
వేయుట 

౯7౯౯, [శం పెంపుడు; పెంచదగిన 

గ[తగ, రం రక్షణ: పోషణ; నిర్వహణ 

{ఇ రక్షకుడు 

గ?౮గ౧ ₹ం fగం పోషించుట; పాటిం 
చుట; పశువక్యెదుల పెంచుట; రం 

పనీపిలల ఉయ్యెల 
ne) 

కళ కొం మంచు; చలి, సంబంధము; 

(Fr) -7g77- పనివడుట 
Tm, ఇషం నమస్కారము; క్లా||ఇ 
qf [గం పెంచబడిన; రక్షింపబడిన 

ఇభ, శం పెంపుడు; పెంచదిడిన 

రా రేం పాదము; కాలు 

ఇఇ, ఇం గౌరవమునశై పెద్దలునడచు 

(తోవలో పరుచు వస్త్రము 

గగ ర్హం నాల్గవ భాగము; కాలు 

qq, రం అగ్ని; సూర్యుడు, Ta 

శుద్ధములేక పవితము చేయునట్టి 

qrqxa for: ర్తెం సూర్యకాంతమణి; 

సూర్యుని వెపు చూపగనే నివ్బును 
పుటించు ఆదఫు దిళ 

ఇ ది గధ 

గాగ? గం గం పొందుట; తినుట: 

రం రావలనిన డబ్బు; బాకీ వసూలు 

చేయు అధికారము 
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fama 
రచ రం వర్షాకాలము 

ల], రం (కాడు; బంధనము; నల; 
ఉచ్చు; పాచిక 

qr, రాం పాచిక; వల; ఉచ్చు 
గ[గొగౌ రం పశువుల నమూపహము; "జా 

పశు సంబంధ మైన, పజువుయొక్క 

[4 [గా పవసంబంధమైన; వథవు ' 
యొక్క 

ఇగ, కొం బోయవాడు: ఇక్ 
₹౯కా గొం go పం mag 
6౯౧ రం రాయి; fer 
TT. రం పడికట్టుట;దాళా 

717, ంబం దగ్గర; ర్తెం చెపు: పాచిక; 
ఉరి; రక్షణ; జాము 

౯6 ఆగం వకపాతము;గ్ష్యాళాళళి 
TT, | f రక్షకుడు; కావలివాడు 

ఇచ! ఇం కౌవలా; రక్షణ 

77, రం ఆటగవ్వ; పాచిక 

qT, రెం రాయి; eq 

ఇక. రాం కౌవలివాడు; FES 

ఇక, ఖాళళాం రక్షించుము; క్షణ 
ఇగ ద్రం అతిథి? ఫెడ్ఞా[ 
గడ, కొం అతిథి; అల్లుడు 

గాగ: గం త్రీ అతిథి అతిథిసత్కా 
రము; ఉంప్పడుక తె 

గగ రాం కానుక; బహుమానము 

[గాాగొం వనుపు వచ్చని; గోధుమ రంగు 
గల; రం వనుపువచ్చరంగు; 
గోధుమరంగు 

fare, గం గోధుమ వర్షము; 

ఛచందళ్ళాన్త్ర మ; 

ఇ తో 

సుపుపచ్చ 

ముని, 

ముంగిస; రాం స 

గోధుమ వన్నెగల 

fra, ఆగం లక్ష్మీ: సూర్యనాడి 
fq, కం బోను; పంజిరము 
fart. రం సంజరము; ఎముకొలగూడు; 

బంగారు; (జ్ఞా పసువృవ చ్చ ని; 
ఎరుపుకలినిన పసుపు వన్నెగల 

గాచి రం బోను; వంజరము 

గక రం వితృచేవతల కిచ్చెడి పిండము; 
(దితుకు తెరువు; గుంగడని వనువు; 

ఉండ; ఆహారము; శరిరము; రాశి; 
సమూహము; మాంసము; ఇనుము; 

నేన; శకి; బలము (గానము; fry 
దటమెన; గటియెన 

ట జా ఐ=. 

fred . 
గజ, (రోం వక్క 
fre, రాం (పియుడు; ణా 1వియమెన; 

అందమైన 

ళ్ ఆగం పసుప్పువన్నె 
fr, భీం వనుపురంగు వస్త్రము; 

వచ్చకామెర్ల రోగము; డా ఇం 

పనుపుపచ్చని; కాంతి హీనమైన; 
పాలిపోయిన 

గరా. కొం (వియుడు; పతి 

[షణ రం కోకిల: ఇషా 
fra, 70 fe (దవించు ట్య. 

కరగుట 
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fran, ఇం గ్గాం కర గించుట; 

(దవింప జేయుట 

గా ఇం పిచకారి? fT 
fa, ఇం గ్గ సొట్టపడుట; 

అణగుట; ముడుచుకొనుట 

fT, ₹ం గం నొవ్యట; అదు 

ముట; అణచుట 

గాస్, ఇం సిచకారి; [రా 
గాఇగాష గం మె త్తని; జిగురుగానున్న 

fafa ఇం ఈం గాయములు 
పుండ్లు మొ॥ నవి చీమువట్టుట లేక 

మిక్కిలి మె త్రసడుట 

గాళ్లు గిం మెత్తపడుట; 
చీముపట్టుట 

గారా గూ 
రెం 100 సంఖ్య 

free, రం తోక? నెమలి పింఛము 

గారా. జ్యా వెనుకటి; నున్ననిః జారు 

చున్న కడపటి 

గగ గం జిడ్డుగానున్న; 

నున్నని; తోకగల; రం గంజి 

fre ఇం 10 వెనుకబడుట 

నూటయైదు; 

fren, ం సేవకుడు వెనుక 

త్ర | కడుచువాడు 
fea, 

గణ. గ్య కడవటి; వెనుకటి; 

గడచిన; చివరి 

ఇంగా ఇం పెరడు; ఇంటి 

fra, y వెనుక దొడ్డి 

వై] ళం వెనుకభాగము; గుజ్జివు 

fur, 1 వెనుక కాళ్ళుకట్టుతాడు 

స 
ఇళళి, 

ళ్రాగా కం ఉత్తరీయము; జ్ఞ? 
గ, ఇం కొట్టుట; బాదుట 
గం, రం బుట్ట; పెటి; ఇల్లు 

గా కం వెదురుబుట్ట; పుండు; చిన్న 

పెమై; చిన్న గంప; (ప్రశ్యేకరచనలి 
సంగహము 

(గా, ₹f[0 పుండు; చిన్న బుట్ట 

ఇకా Yo 0 గెబ్బిలు తినుట 
(మోగింపబడుట; ర్ణాం తాపీ. 

fz, ఇం గం కొట్టించుట 
గళ్ల ఇం కొట్టుట దెబ్బ 

5 fen, ర్ం ఫేము లేక వెదురుబద్దల 

బుట 
ల 

fre, ఇం సేములేక వెదురు 

చిన్నబుట* తమలపాకుల షెసె 
చణ? లు 

గజా, గం ఎప్పుడూ దెబ్బలు తినువాడు 
గాక, రాం అనుచరుడు; సహాయకుడు; 

ఆటలో నిఉట్జి 

గాల కొం పితృదేవతలు 
గక ఇం చిలుము 
గగ కొం కండి? ఇగ 
గూ కర్తం తాత తండి తం (డ్రి; 

గా, ఇం నాయనమ్మ 

fq, Yo తండి; fT? 

| శకం వెనుక వైప 
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gag, do తల్లి దం్యడులు 

[ర్చ కొం తండ్రి? వీతృదేవతలు 

Mf, కం అమావాస్య [ఇ] 
faq, రం ఏితృతర్పణమ 

f7. ఇం పెత్యము; 'వైత్యరసము 
fr, కొం వీతాళశయము; సాహనము 
fr» రం తండి సోదరుడు: లి 

దద్దురు రోగము 

fT» రం తండి; fT 
గా ఇషం గుండు నూదిః; rad 

గగ 0 గం నల్ల మందు మత్తులో 
నుండుట; కునికిపాటుపడుట 

గాష్స్ f లం నల్ల మందుతినువాడు 

faafrazgf, {కా ఎల్ల ప్పుడు ఏడ్చువాడు 

గానా 70 గొం పిల్చిల వెక్కి 
వెక్కి. ఏడ్చుట 

fuafrnrge, fo 
ఏడ్చుట; దుఃఖము 

గాగా రం శీవునివిల్లు; (తిళూలము 
[రగ రిం శివుడు; గ 

గాకా ఇం దప్పిక; దాహము 

గంగాం ఇం దప్పికదాహము; కోరిక; 
ఆశ 

7 

fr, గ్య దస్పిళగొన్న: కోరికగల 

fhe, 7 కట 
జ ఎమ, by rT 

సాభిళఖా f do “iT 
గ గం చిన్నచీమ; ఇల 

( వెక్కీంవెకి డా), 

గా రం భర్గః: (ప్రియుడు 

(గాఖ్యాళ్లా రం (త్రాగుబోతు 
గాల శా వనుపుపచ్చని 
గార్ ఆగిం పసుపువన్నె 

గారా ఇం గుం పాలిపోవుట 
fA}, ర్హొం వాద్యవిశేషము 

fq, § పాలు 

గరా 70 fం నొప్పిప్ప ట్లుట; 
సహానుభూతి చూప్పట 

fara, శాం [క్యా సూదికిదార మెక్కం 

చుట; పూసలు మొ॥వాటిని దారముతో 

(గుచ్చుట 

(లాగా, ఇం (కం వడవేయుట; దొర్తిం 

చుట: ఇ (కాం కో ప్రగించుట, వినిగి 
పారిపోవుట 

fre, 0 కొం డీకొనుట; విరుచుకు 
పడుట; రలియబడుట 

గాం ఖం హూ హఠాత్తుగా ఎదుర్కొ 

నుట; (పనిలో లీనమగు ట, 
వెబడుట విరుచుకు వడుట; ఢీకొనుట 

raf, గొం మిక్కిలి మెత్తని; 
విగువు చేని 

freer గాం గక దాగుగా నొక్కి 
మె తపరుచుట 

frre, ₹్గం మెత్తదన మ 
విగువులేమి 

గాంగ To గుం 
fT రుం కుక్ గ్రానిల్లి 

(౯ గిందుట 
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గల్లా రం పుచ్చుపురుగు fram, భం గం పతులుకలవరము 
గాళ్ళ రం (పియుడు; భర్త చేయుట 

ఆడభూతము 
రా | ళం 

న రం జ్ఞా కొండెకాడు; కుంకుమ 

పువ్వు, కాకి: నారదుడు;" గా నీచము, 

[కూరము: సూచించునట్టి 

సహన రం పిండి; రుబ్బినవి౦డి; 

సీసము; జ్ఞా పొడిచేయబడిన; 
రుబ్బఐడిన 

f5ఖ రం పిండివంట) నేత్ర రోగము 
freetyur, ర్త చెప్పినదానినే మరల 

మరల చెప్పుట 

faaadert, శాం పిడివిసరునది 

గా 70 గ్య పిండి మొ నవి 

విసరదిడుట, నలుగుట; ఒ త్తబడుట; 

చూర్ణమగుట; కఠిన పర్ష్నిశ్రమచేని 

_ అలనీపోవృట 

fr భం నూరుట; రుబ్బుట్క పిండి 

విసరుట్క వీటికిచ్చుకూలి; కఠిన 

పరిశ్రమ 

fT, రం విండిః ఖా 
YaTT, గాం fo వీ౦డివిసరించుట; 

రుబ్బించుట; నూరించుట శ్రా (గా 
విసరబడుట, నూరదిడుట, 

బడుట 

గ్లాసు ఇం కఠిన కార్యము; పిండి 

విసరుట 

fe, కొం నీసావప్పు లేక చెట్టు 

రుబ్బ 

గగ, ₹ం కప్పబడిన; మూయబడిన 
ff, రం దూదేకు విల్లు; బాగ 

ff, ₹ం గం దూదేకుట; జ్ఞాళ్ళా 
గ, రం (వియుడు;ః భర్త; ఇకా చాకక 

పక్షీకూత 

యా ఇం 
రసము 

కళగా రొ ఉమి్మిపా(త్ర 
దీ, ఈ గం కోకిలలేక చాతకనక్షీ 

కూయుట,; మొలకెత్తుట 

fpr, రం చిగురుటాకు; _ళ్యార్యాంచిగి 

రించుట; 

రజ, రం వెనుకభాగమ్ము వెంట 
నుండుట; _ శా వెన్నంటిత 

రుముట; _ Fert - పీడవదలించు 

కొనుట;-ళ్రాగా! వీడి విరగడగుట 

నూ. ఆం వెనుకన; చివరకు; 
కొరకు ; ఎందుకనగా; తరువాతః 

(fer ష-౮క్రణ[= వెం ట బడుట; 

పీడించుట 

fear, To fre 
కొట్టుట 

ఖికా కొం వీట; నింహాననము; ఉనికిపట్టు; 
స్థానము; విగ్రహ పీఠము; లిం 
వీపు;-ఇాళాగ్గా్యఫోత్సహించుట; వీష్ప 

తట్టు ట; (వశంనించుటః (ఇగ; 

రాఇ్గా[-పారిపోవ్నట; వెన్నుచూపుట, 

ఉమి్మక లనీన తాంబూల 

కొటుట; సాగ 
వ! 
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గల, ఇ=70 (మనిషి) లేని సమ ' యజ ళం చీము; రని యమున 

రగ్యాల్తా, రం రావిచెట్టు; పప్పట్ల రంగ రెం ఒక తనుబండారము, పీట Fray, ర్ట పీపా; వెద్దడవ్నీ 
ffs, ఆగం వీవు; fie 

గత], ఆగం రుబ్బిన పిండి 
కః, రొ పీడించువాడు; బాధించువాడు 
రగా రం పీడించుట; సిట్టుకొనుట 
కక ఛం భాధ, నొప్పి; మనోవ్యథ 
dYrfez, [కా పీడింవబడిన 

గగ రెం పీట; 

గత ఇం తరము; పూ ర్వీకులు; 
వంశావళి 

A, గా పసుష్పవచ్చని, (తాగబడిన 
రాషాః రెం (ప్రియుడు; భర్త 
కాగా రం పనుపువన్నె; పద్య కేన 

రము; (జ్ఞా పిసుపువన్నెగల 
శ రం ఇత్తడి; పనుపువన్నె; fm 

పసుపువన్నెగల 

fra, రం వసు వు వర్షపు పట్టు 
వస్త్రము; కృిషుయ; విష్ణువు; fm 
పీతవస్ర్రము ధరించినవాడు [నున్న 

రణ, గూ బలిసిన; బరువుగల; లావుగా 
ర, భాం నల్ల మందుమత్తు; కుని 

కిపాటు; -H 777- నలఅమ౦దు 
మత్తులో నటునిటువూగుట 

రగా ళం స్తూలత్వము; బరువు; 
దివియు[; 

(గ To (షా త్రాగుట; సహషించుట,; 
(వాగు పీల్చుట 

రగా శం చీము; రని 

శ రొం[టపియుడు; భర్త 

fiqg, ఇం ఆమృతము; జున్ను 
గాల, | పాలు 
రాం ఇం నొప్పి; దుఃము;పసవవేదన; 

రం మహాత్ముడు; వృద్దుడు; సాధువు; 
సోమవారము; మత గురువు (మున 
లాాన లకు ధూర్తుడు 

ర[₹7. ఇగ్గిం బాధ; నొప్పి; మనోవ్యధ; 
[గా పసుపువన్నెగల 

₹₹ ఇం వృద్ధావ్యము; దుర్మార్గము, 
అధికారము 

పొచిక్ర; పురుగు; 

Trea, రం ఏనుగుల కట్టివేయు 
చోటు; గజిశాల 

ఇఇ, ర బోదకాలు 
రణల! 7 

3 మావ టివాడుుః rea, | ఖం Tera 
6౪7, జ్యా పాలిపోయిన; పనుప్త్పవచ్చని 

!అ1గగ్కా రం పనుపువన్నె 
faa, రెం పాండు రోగము; కామెర్ల 

రోగము 

రజత], ఇఅగ్గిం పెండి (వతిక; 
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ఇ 

ఖిల్లా రం ఓక వృక్షము; ఒక తెల్ల 

పురుగు, 

ఏదైన పదార్థము కుళ్ళినందున పురు 
పుచ్చు పురుగు _గక్ఞ7[- 

గులుపడుట 

భా రం (ప్రియకు ఇం చిముః రసి 

dit, fo బలీనసినః భారముగల 

రాష, గం (క్యూ (పిండి మొ॥నవి) విన 

రుట; నూరుట; రుబ్బుట; ఇబ్బంది 

పటుట; సలు కొరకుట* కఠిన పరి 
ళా గా 3 ॥ 

శ్రమచేయుట; ర్య నూరి; రుబ్బిలేక 

విసరినందులకిచ్చు (పతిఫలము 

రక్టశ ఇం పుట్టిల్లు: ఇ[ఇ47 
రశ, రం సమూహము: రాశి; (పోగు 

రగా ఇఅగిం రాశి (ప్రోగు 
ఇగ (గాం రాశి పోయబడిన; అణచ 

బడిన 

ఇ ఇల "మె, a qf» ఇం మూల ధనము; పెట్టుబడి 

ఇక, ర్తం తెల్లకమలము; తియ్య 

మూమిడి; పెద్దపులి; కమండలము, 

ఒకపాము 

గోళ్లు రం కమల ము; తెలకమలము; 

నిలువుబొట్లు 

రాగా, ఆగం వేశ్య; జ్ఞళ౭। 
ఇఇ, ఇం వేశ్యాపుక్రుడు 
రక, ళం వేశ్య; షా! 
రశ, కం పురుడు 
రాలా కం మగతనము; వీర్యము 

pg | 

Gar, Zo అరిసె; తిపిపూరీ 

రచ, కం కేక; మనవి; అరిప్పు 

ఆ వనాదము 

Ter. ఇం గాం పిలుచుట; కేక 
వేయుట; అరుచుటః ఆ రనాదము 

అబాట్ . 

చేయుట 

qu చెరువు ళా 
ఇ క లి q + 

సస $30 సెకను; ఇన్నా 
ర్ఞాణ₹7, బం గోమేధికము 
gear, (జాం దృఢమెన, మన్నికగరి 

అనుభవముగల; రాతితో కట్టదిడిన: 

నిశ్నత మెన 

రణ ₹గ[0 ముద్దులాట; జ్ఞాగ్యాఇ 
quer. ఇం గం. బుద్దగించుట, 

ముద్దాడుట 

Tat, ఇం 
లాట 

బుజిగింప్ప; ముదు 
ణ్ చి 

qT గం గం పూయుట; రంగ 
వేయుట 

రాళ; go తడిగుడ్డతో తుడుచుట? 

రంగు మొ॥ వాని పూత; నుఖిస్తుతి; 

రంగుపూయుగుడ్డ 

q=, ర్తెం తోక; వెనుక పక్క] 

నెమిలి పింఛము; సమూహము; 

ర, [ర్యా తోకగల 

గ౭ళ్రాళగాగగ్భా వం తోకచుక్క 
శా, రెం పొడ వై నతోక; 

'వెంటనుండుట 

తోక నలి 
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గళ క్షం మంచిచెడ్డలు విచారించువాడు; 
(పచ్నించువాడు;ః నెమలి 

రగా లం (జాం పూజింప 

వింపబడుట; పూర్మియగుట 

గళ) గం fo 

బడుట్క గొడ 

పూరిచేయుట; నెర 
చావే 

వేర్నుట 

ర్భ క, భం సొజి; పూర్తిచేయుట; 

అందులకిచ్చు కూలి 

TTT To (ళం ౦ప లేక గొర పూటి 

వింపజేయుట; పూ రిచేయుట; నెర 

వేర్చుట గా 

రగ Go పూజాసామ్యగి; పూజా 

సామగివుంచెడి ప్యాత లేక సంచి 

కశ్గాషా కం పూజించువామి; అర్చకుడు 

ఇల ₹క పూజా సామగి వుంచెడి 
సంచి లేక పాత 

ర రం కల్తీ మూత; దొప్పః; పుటము 
ఇ 

వేయుట కువయోగించు పాత 

డృలగాఖా రెం పుటమువేయుట 

ఇగ, ఇం చిన్నపొట్లము; చిన్న 

రక, మూట 

గగ, గం ముడుచుకొనిన; కట్టబడిన; 

చీల్చబడిన, మూయబడిన: గాం దోసిలి 

రల, ₹[0 దొన్నః పొట్ల ము 

రార్షరిగ కొం పిరుదు; బై ండుచేసిన పుస్త 

కప్పు వెనుకభాగము 

రజత, ఇం బిండి చ్యక్రపు ఆకులేక 

కమ్ము [ పొట్లము 

qfgar, ఈం పొట్ల మ; మ౦దు 

సళ ళం సుకృతము; 

ఇ? 

సబి(త్రత గాం 

qT, ళం శుభ్ర దినము 

రరల[జ్ఞ ఇఇ, రం అద్దీ నివారక 

కర్మము 

ఇలా రం అదృష్టము వండుటః 
జాం అదృష్టవంతుడు 

రష శం గం ఆలుకబయుట; పూయ 
బడుట 

బొమ్మః దిష్టిబొమ్మ; గడ్డి 
రా a 

ద్ొన 

బబు 

qm: ఇం కీలుబొమ్మ; ఆటటొమ్మ; 

కంటిపాప; గుడ్డలు నేయయంత్రము; 

గుడ్డలబొమ్మ 

రా, ర్షం గుడ్డల మిల్లు 

రశ, ఇం లేసముః అలుకుట; అందు 

బకిచ్చుకూలి, 

ప. } ఛం జం SIGE 

గఇఇల ఆగం కోడలు; ఇగ 
గగ, శాగాం దాతురు బొమ్మ; 

కంటిపాప 

ఇ, రం పుదీనా మొక్క లేక ఆకు 

రా: [రం మరల; పిమ్మట 

గ్గ: ర7:, 37౦0 మాటీమాటిక్సి 

qa. ఇ౭ళం మరొకసారి; శ్రష ల 

qq: (గాం మరలచెప్పబడిన; శ 

క్ష వచ్చిన 
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rT, ఆగం పునరుక్తి మరల 

మరలచెప్పుట; వచ్చిన దేమరలఅ 

వచ్చుట 

ఇగ, ఇం చెప్పినదేమర లచెప్పుట 
qf, శాల మరల; మరొకసారి 

qf రగ, ఇజం మాటిమాటికి; ఇఇ? 

gh గిం పౌర్ణమి; ఇగ 

ళ్, (గం పుణ్యాత్ముడు; ₹గిం పౌర్ణమి; 

శకం మరల; మరొకసారి 

దశన గ్య పవిత్రమైన; శుద్దమైన 

రగా రం పుణ్యమ్ము రకల 
రశ రం ఇం్యదుడ్డు శివుడు; విష్ణువు 

శః రెం మేడ; నగరము కోట; 

ఇల్లు, శరీరము, అంత।ప్పరము; 

రాశి; కపిలి; మోట; జాం నిండి 

యున్న; పూర్ణ మైన 

JT రాం పూర్వీకుడు 

రగ కం తునియ; కాగితప్పముక్క; 

యంత భాగము; చీటీ 

గా గం తూర్పుకు సం; తూర్పు 
దేశవాసి 

ర్ష₹ఇకT, ₹f[0 తూర్చుగాలి; qr 

QT: ఛం భూర్పుగాలి; ర్షం చిన్న 

మట్టి పిడత్య పల్లెటూరు 

తూరుగాలి. 
హా. ఇగంకూర్చగాలి, ఇ 

THT ఇం సన్యా 

ఆద్యం రీ wy ప pe 2 
నము; స్వీకార ము ప్రతిఫలము; పూజి 

నము 

బహుమాస nn 

కాళిక [ఇ పూజింపబడిన; సన్మా 
నింపబడిన; ఐహుమాన ముపొందిన 

TT, ర్తం (గామము; fro (జా పూర్వ 

కాలము, ఈ10 తూర్పు 

గ, [గా మొదటచేనినది, 

జన్య లోచేసిన; రం 

కర్మము 

రశ, కం పురాతనము; ఇతిహాసము 
gra, 7 (ప్రాచీన మైన; షా త్; 

గడచిన 

ర్యా, రేం (పాచీనకథ, ఇతిహాసము; 

[గం పురాతన మైన, ప్రాచీన మైన 

qf, శం పట్టణము; శరీరము; రం 

రాజు 

పూర్వ 

పూర్వజిన్య 

qశ, ఈం సింపుట; పట్టణము; నది; 

శరీరము; కోట 

గళ క్షం మసన జీ విత లక్ష్యము; 

శకి; పౌరుషము; (పయత్నము 

afer, ళు. | ఛం పౌరోహిత్యము 

ర్ కం ఇం Gear 
yim, ర్ం పోర్చుగల్ దేశము 

qin. రం పోర్చుగీసువాడు; ఇ 

రష, | పోద్చుగీను భాష 
పోర్చుగల్ సంబంధమైన 

రశ, రం వంతెన 

రృణాళ్లా ర్హం గగుర్పాటు: మణి దోష 

విశేషము 

rE. 

[గా 
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రణ. ఈం fక గగుర్పాటు జెందుట 

ర్తృళఖాగళ్షు ఛం గగుర్పాటు; గగ 

రాగా (ఇం గగుర్చాటు జెందిన; 

మిక్కిలి సంతసించిన 

రణ, ఛం పుండ్లు మొ, 

పూసెడి లేపనము 

వాటిపై 

“IT ( గం బోలుగానున 
a ఎ 
రణ, ₹ంfకం బోలువస్తువును 

నొక్కు_ట; నొక్కి పీల్చుట 

రగా రెం కౌగితాలకట్ట; 

పైదిపన; కట్ట 

ర్యళగ్గా రం నదిఒడ్డు; ఇను 
వండు 

మూట; 

కతిన్నెః 

రాగా ఇం పోలీసు -ఖిగా 
ఇతగ, 1 పోలీసు కాని'సేబులు 

ఇఇ. ర ఆరినె; తీపిపూరీ 

EGE ళం వీపు, తరము, పూర్వీకులు; 

రక్షకుడు 

ఇకా ఇం గుజ్తమ్ము గాడిద; మొ॥ 

వాటి వెనుక కాళ్ళతన్ను 
రృకగ్గాక్షరాస్ళాకగా ఇక తరతరాలుగా 

రృళ్ళగాగగా ర్భం వంశావళి; వంళవృక్షము 

ర్భళ్షగా-షా-గక్షగ్ధా ఇక తరతరాలుగా 
రగ కం ఆండగోడ; ఆదరువు; గట్టు 

ఆధారము; ఆనకట్ట 

గళ ఛం ఆధారము: 

బాలీసు; 'పెద్దత లగడ 
అట 

ATT» 

యె, 

“౦ వంశసపారంపర్యమసన 
t= ' 

టే 
ళ్ 

గ్యరాళి రం చెరువు, నీరు; ఆకాశము, 

తామర; బాణము 

గాత గం (శేషము: నిండిన; అధి 
కము; సమృద్దము 

ర్ధణా, (జ్ఞా పోషింపబడిన;బలినిన;నిండిన; 

సమృద్దము 

కక నాగం బలమునిచ్చు బొషధము 
cer, fo బలుపు; న సమృద్ధి 

; వృద్ది సమర్థిం 

ర్భంగా రం శ్రీ రజస్సు, పూవు 
కగు కొం పప్పము ఇల 
రాత ం 
సే భూమి; bas రకా. | భ్ 7 ch) 

గళ, గం తోక నస్తుపుయొక్కం వెనుక 

కాగము 

TAT, = మూలధనము; పెట్టుబడి; 

రాశి; బోవు 

కళకి కం ధన వంతుడు; పెట్టు 

qf. J బడిదారుడు 
Fear, రెం పెట్టుబడి దారీ విధానము 

TT, రెం ఆరిసె; విహారీ 

77, రాం సూర్యుడు; EU] 

గా, ళం గిరాకీ? అడుగుట; దర్యాప్తు 

గాలశTల, ఇగీం దర్యాప్తు; భోగట్లాః 
విచారణ; So EU దర్యా పుచేయుచో టు; 

Enquiry ollice 

TET, To fo అడుగుట; _పశ్నం 

బటి? దర్యాప్తు పృుచేయు. ఎ 

qT ణా ఇం గం ETT 

tard ఇం దర్యాప్తచేయుట; | 
reer భోగట్లాతీయుట 
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రశ రం అంకుడు; ఆరాధకుడు 

గన్గాగా కొం పూజించుట; గౌరవించుట 

గాగ! గం గం పూజించుట; గౌరవించు 

దః అంచమిచ్చుట; శం fo 

పూర్తియగుట; పృుండుమానుటః బాకీ 
తీరుట 

ర, {ఇం పూజింపదగిన , గర్ 

విం పదగిన 

రాగా {1 Fo పూజించువాడు 

7 ఇం అర్చన; పూజించుట; 

సత్కారము 

రగా గం పూజింపబడిన; గౌరవింప 
ఐిడిన 

రాలా fz ౦ పూబింపదగిన 

రణ [గాం పూజింపదగిన; గౌరవింవ 
దగిన 

ar fr సన్యానార్హ త; పూజార్హత 

రారా గ్యా పూజింపబడుచున్న; 

గొరవింపబడుచున్న 

రేగ ఇం పూరీ; తబల లేక మృదంగప్ప 

తోలుకప్పు 

గ్గ, కం కుమారుడు; సత్యము; శుద్దమైన, 
వవ్మితమైన [ధము 

ఇf ఇం పమ్మిత్రత; స్వచ్చత; దుర్గం 

రగ ఈగ ఏకు 

కణ, ఇగ్గిం పౌర్ణమి; ౯ 
ఇకా [షా పూర్తిచే నెడు; సిం పెడు 

qr, Go నింపుట్క పూరి; గాః 
' సింప్పవాడు, నిండించునది 

రగా ఇం కా పూర్తిచేయట; కోరిక 
నెర వేర్చుకొనుటః కప్పుట; మూయుట; 
ముగ్గు వేయుట; _మోగిందుట; 

కం ఇం వ్యాపించుట; పూ ర్రియగుట 

Zr, fo తూర్పుది క్కు; ఇకా 

పూర్వము 

షా ర్హాం పూర్వకాలము 

రాగషళాా రెం తూర్పు దేశ నివానీ 

శ, f తూర్పు దేశపు; తూప్పక 
సం, 

రగ (గా నిండిన; అంతయు; పూర్తిగా, 

సరియైన 

qf, ణా నింపబడిన; పూ ర్రిగేయ 

బడిన 

రా కిం పూర్వీ మోప్పు? తబల మొ! 
వాటికి కప్పినతోలు 

qof, [ఇం నిండిన; సమస్తము; గతిం 

చిన; సమా ప్పమైన 

qf: ఇక పూ ర్తిగా 
రాజే (జ్ఞా తూర్చుదిక్కుది; మొట్ట మొదటి; 

మొదట చెప్పబడిన; (సాచీనమైన; ర్త 

పూర్వీకుడు; తూర్పు దిక్కు; ఇజం 
మునుపటి 

రష్యా ఇజం కూడ; తోడ; గా 

మొదటి; ముందుజరిగిన; రేం పూర్వీ 

కుడు 

qq. fz ముందుపుల్టనవాడు; రం 

అన్న; పూర్వీకుడు 

ar గం అక్క 
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ర్షష్గఇగ్ష ఇక మొదటి వలెనే 

'ళఇగేగ్ f70 మొదట జరిగిన; మొదటి 
ర ళం తూర్పుదిక్కున: ర 

రోగాల [షం ముందు వెనుకటి; తూర్పు 

పడమరల; రాం ముందు వెనుకలు 

qq, 
ఇల, 
రగ, రం (దహ్మచర్యా శ్రమము 
SCID ళా రూర్చుదిక్కునకు సంబంధిం 

చిన 

4౫౫, ఇ మొదట చెప్పినది; మొదట 

ఉదాహరింసబడినది 

ఇ, రాగం ఈశాన్యమూల 

qeifam [ఇం Zo fm 

| ర్తం మొదటి నగభాగదు 

Ee 
io | ర్టెంగడ్డికట్ట మోపు 
Zar 
రా రం పుష్యమాసము; ల 

బ్య (1 కం సూర్యుడుః బ్య 
రగా వం పుష్యమాసము; CU] [వాడి 

రాణా గం (ప్రశ్నించువాడు; అడుగు 

ఇఇత్తగు రెం (పశ్నించుట, అడుగుట 

రృ౭ల్రా ఇం సశ్న; కక్ష 
ఇలా, గం భిన్నమైన: వేరుగా 

ర్యాళిఖగ్గాభో రాం వేరుచేయుటళ (పక్యే 

కించుట; విశ్లేషణము 

ర్చ f%ం విశాలమైన, ఆసంభ్యాక మైన; 

తెలివిగల; విశిష్టమైన 

కక [గౌం అడుగబకిన; లం (ప్రశ్న 

గ్ర ర్తం వీపు; వెనుక్యపక్క; పేజీ 

wT Rfం కం సహాయకుడు 

శక[ ఇ 
ర్ష6ఆర [0 రం స హాయముచేయుట 
రగా శం ఉయ్యెల వూపు; రెం ఒక 

పక్షీ 

గణా రాం శం గబా 

గక ర్భం దారి ₹ఇ5 
గాశశ?, ఇం గువ్వ; కంసాలి వూదు 

గొట్టము 

ర్ రం అడుగు భాగము 

శశ, భం జున్నుపాలు; 
వండినె పిండివంట 

రాళ్లను గాం గం చూచుట; శశ 
రజ రం ప్పరి; మెలి; కిటుకు; ఇబ్బంది; 

మోసము; యంతభాగము; ఉపా 

యము; మరచిల; చిక్కు; తలపాగ 

మడత: మర, ఒక శిరో భూషణము 

ఇకా రెం బిరడాలుతీయు మల లేక 

కొక్కెము, మరచీలలు (్రిస్పెడి 

సాధనము 

az, fఇ చెక్కుగావున్న; తికమకగా 

వున్నః కి ష్షమైన; చుట్టబడిన; మరచీ 

లతో విగింవబడిన; పురి లేక మె. 

పెట్టబడిన 

Ga ఇ ౫74 కం వ్యాకులత; చింత; 

కోపము దుఃఖము 

దీనితో 
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క, ఇం (పేగుల లోనినొ వ్ర 

కలవరము; మలబద్దకము 

రశ. ఇషం. చిక్కు కలవరము; 
ఇబ్బంది 

ర, జ్ఞా చిక్కులుగల; కష 

రణ ఇ7. § మైన, తికమకగానున్న 
రక కృ పొట్ట; బొజ్జ; గర్భము; (బ్రతుకు 

తెరువు, .గ్యూగ్యాం గర్భ స్రావమ 
గుట-_ఇన్రాగా!..విరేచనము లగుట 

రాగా 
deri, భాం చిన్నబుట్ట; చిన్న పెట్టె 

షానా ఆగ్గిం చిన్నపెటై! fer 
గర్తు ఇిం చిన్న పెపై నడుముబెల్తు 

గానా జా తిండిటోతు 

గా? రాం బూడిద గుమ్మడి 

రిక రం చెట్టుని ఇన 
గగ ర్తం తీపి తినుబండారము 

గళ్ల ఇగ చెట్టుబోడె 
గళ్లు ర్భం పొత్తికడుపు 
గా ళా (తాగదగిన, రాం షర్చత్తు; 

పీరు; పాలు; పానీయము 

గణా. ఇ ఈం మరలో పెట్టిగట్టిగా 
నొక్కుట? పీడించుట్య (పేరేపించుట; 

పనితో జాగుచేయట 

షళాగా, శా ఈం గట్తిగాలోనికి చోప్పిం 
చుట; కుక్కుట: (పేరేపించుట; నిరా 

కరించుటః విసరివేయట్క; పడ(తో 
యుటః బల (వయోగము చేయుట 

బుద 
లు 

దాం, హమ వ 
రగ, స్వ పెళ్లై; పేము లేక వెదురు . 

రానా, ర్తం లోనికి చొప్పించుట; క్కుకుఓ 

దాడి; పోట్లాట; నేరము 

రక్షా రం ఆకృతి కాంతి; అలంకరణ; 

ఆభూసషణము: ఖాజా ఎదుట; ముందు; 

| -37rT- వ్యవహరించుట, = తళా? 

ముందుంచుట; హోాజరుపరచుటి;। 

- (ల్లగా) -గాగణబియించుట 
గాక్షాళ్లాలత్లా కాగ చురక శ్రి 

Trea, eo కానుక; ఇం 
న్ ర్తం అధికారులకు నకళ్ళు 'మొ॥ 

అందించు గుమాసా 

qf, efto బయానా; ఆడ్యాన్సు 

క, 0 (ఈం ఇంతకు పూర్వము; 
తొలి 

arn, రెం నౌకరు; నేనకుడు 

షాఖాలఇ, రం నేవకుడు; గుజిపు జీను 

విగించు తోలుపట్టి 

ఇెళళళ,. భాగం. దూరదృష్టి; మందు 
జ్యాగత్త 

Corus రాంలౌవీవనివాడు; రాళ్లు మోయు 

వాడు 

షాక్షాజగ, రం నాయకుడు: సర్దారు మహ 

రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రుల బిరుదు 
చి 

కాళ ళ్, ఇం వీష్వాపదవి లేక పని; 

ఎదురేగి స్వాగత మిచ్చుట 

Ura, ఇగ్గిం నాట్యక త్తే ధరించు 
గౌను 

"రాక, రం వృత్తి; ఇల 
7a, రం మూూూతము; mq 
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rE (77, రం మూ(త్రవిసర్హన చేయు 

చోటు: (గూ ఈ) - ఇ fT 
ఇణాణ77-గొప్ప ఘనత వహించుట 

ara, రం వృ తియందున్న వాడు; 

పెషావరు 

రగా ఇం. పిడుగు; (గుడ్డు; మాంస 

కండరము; మొగ; క్త్తిఒర; 

ఇఇ], శాం కేసు విచారణ; షం పాగ 

గక, కం భవిష్యవాణి 
గరా ఇం ఇంతకుముందు; తొలి 

రణ ఇం జాం చెరుగుటః తూర్పార 

పోయుట; 

గర, శం సంత, దుకాణము; డూప్లి కేటు 
హుండీ 

డక, రంళో౦గ; (కోవ, అడుగు 

దక?» రం మార్గము, రీతి, గుట్టపు శాల 

క భం పాచిక ఆదను 

ర్వా, రం కిం Ir 
Tar [గం నలుబదియైదు; రా 45 

సంఖ్య 

థగిగ్లా గం ముప్పదియెదు, 
సంఖ్య [ సంఖ్య 

థగ, గం అరవదియైదు: క్యా 65 

qo 85 

రా రం పాలు; వీరు, కాగ దోషము; 

To మీద; ఇం కాని; తప్పక, 

తరువాత; దగ్గర; వైపుగా 

ఖా ర్యా సందేళవాహకుడు 

కేక, కం (వత్రికాయల నుండి (ప త్తి 

తయువాడు 

రా, రా చిన్నదేరగాడు 

కెళ్ష?గా ఇం మరుగు దొడ్డి; పాయిఖా నా 

qT, రం (పవక; దేవదూత 

రా రృ అంగ; అడుగు 

దగగ, రృం సందేశము; ఇక్షిళ్లా 
రగ్గాచం గం దూత; సందేశవాహకుడు 

fa, భం (పకిజ్హ; మొండి పట్టుదల; 

పోటి 

గాశచ[, ఇం కాలి గజ్జెలు; కాలికడి 

యాలు 

ర్షణా[ క్యొం చెప్పులు: శాన? 
కరా ఇజం పవేశము; అందుబాటు 
రాణా, శం (జా [వ వేశించుట; దూరుట, 

(గుచ్చుకొనుట 

577. వాం f70 చొప్పించుట; దూర్చుట 
గక, శా నిచ్చెన; మెట్లు; కపిలెతోలు 

ఎడ్డున డ చెడి ఏటవాలు మార్గము 

రాకా, రాం కౌలిగుర్వు; కు స్తీ; మొ॥ వాని 
యందువేయ ఆడుగు 

దానాభ, (షా పిళ్ళ సంఒధ మైన; వి(త్రా 

ర్జితము; రం ఏితృశ్రాద్దము 

డెళ్షానా ర కౌలిబంటు; చదరం్శగపుపాచిక; 

(జ్ఞా కాలినడకన వెళ్లునట్టి; ఇ 

కాలినడకతో 

రజా? గాం సంపాదించిన; పుట్టిన, నంభ 

వించిన 

ర, ఇగిం పుట్టుక శా 
tara, fzo పుట్టుకతో వచ్చిన; సహా 

జిమెన 
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qr, 7 వ 2 eh బాలదచువంట 

qaTdI<T, 

a స ఇ శ . గెష్గా గం తీక్షమైన, పదునుగల: రా 

ములుక (ర; అంకుశము 
య 

రణ], ఇం గం సిదును పెట్టుట 
far ఆగం కొలత 
a కొరఠతాణనః పా న గా రం నో లతబద్దః oJ నపాత; 

కొలత 

న న. | వా ళ రగా రాం రాలుగి౦ంజి; దవా ఎం; 

బండిచ|క్రొము 
చ రం కాలు, కాలిగుర్తు: కళ్ళము 

Terr ఇం 
నెకిల్ మొ॥ నస 

7, ౩70 [గం ఈోదుటి, గళ 

గరళం ఇం సీఫార్చు; (ప్రయత్నము; 

(తొప్కూడుబ ౦డీ; 

అనుసరణము; ముఖసుతి కోరు 
ళు 

పనులు చూచుట 

రాలా, ర్తం కోర్టుపనులలో .చొడ్చడు 

వాడు? అనుచరుడు 

ఇక్ ఆగం ఈత 
రగా గం ఈోతగాయు; శా 
కళగా ఇం (క ఈదించుట 
ర గౌం మునుగునంతలోతుండు నీరు 

AT Go కం Tim 
చేశఇ, రం గుడ్డపేలిక అతుగుగుడ్డ; 

చెట్ల కు అంటుకట్టుట; బంధువు 

రెళ్ళు ర్భాం చెట్లకు అంటు కట్టువాడు 

గిబళళి[లా ఛాగ్గిం.. చెట్లకు అంటుకట్టుట! 
లేక [తొక్కుట 

{ 
i 

ఎ ఉనా. ల 

సజల గం రంకు మగనికి పుట్టినవాడు; fzaY, fo రంకు మగడి పుట్టిన వాయు 

(చెటురు) అంటుకటి తయారుచేసిన ' 
| యు లు 

(జానా గూ ఇంకిసః ఇమిడిన 

71, fz విశాచసంబంధ మైన: ర్తం 

ఒక వివాహాము 

గెక్యా! (ఇషా కాం పిశాచ సంబంధ మైన 

Teed, ర్తం (కూర స్వభావము 

గహనా 
గబా 

దమ్మి డీలు 

గ ఇం స్వాం దూరుట; (ప్రవేశించుట 

ర్తం ధనము; కాని (మూడు 

గిషాం రం (ఆవేశము; _(్రవేశమార్గము 

రాగాల 7 చిన్న వెదురు గొట్టమః 

గ. రం రేక 
ణా 'బోలుగానున్న; 

Ff. ఆగం చిన్నటోలు 
బ్ర ఇం ుదువగా వచ్చినది 

గా్రగ, ఇం [ళం తుుదుట 
గాలా రెం చమితే 

గణ రం పాముపిల్లః ఇళ! 
TT, గం గం మరొకరిచేరొసైణ 

చేయించుట; మరొకరిచే పూనలు 

మొ నవి (గుచ్చించుట 

రగా గాం గ(్గాం పోషించుట; 

య. ర్పెం చెరువు 

qT, ఇం చిన్నచెరువు 
భశ ఇగ నీచత్వము, 

ఇఇ, అగ్గిం నీచత్వము; దుర్మార్గము 

చెడ మాది? 
a 
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7. చిం మూట; పొట్ల ము, రాళి 

భంగం గం సం (పోవుచేయట, 
ఆశపెట్టి అకర్షించుట 

కళళ కొం పెద్దమూట, పెద్దపొట్ల ము 

ఆశ, ఇఅగ్గిం చిన్న మూట) చిన్న 
పొట్ల ము 

గగ, కొం దృఢమైన; గట్టి 
గ, ఇం f%ం గట్టినరచుట; శా 

(లా గట్టిగానుండుటవ దృఢముగా 

నుండుట 

4, రాం ఓడ: పడవ; వస్త్రము; దూడ; 

ఇంటిప్పనాది; గుడనేత; పద్ధతి; 
వం తు; భూమి వ న్ను; ళం 

గాజుపూస 

గ, రం కోశాధ్యతుడు ఆ! 
రాగ, రాం అలుకుగుడ్డ; fా సవిత 

మైన; శుద్దమైన 

7. రం అలుకుగుడ్డః శం గూ 
పూయుట; అలుకుట 

రగా ర్ం భూమివన్ను; ఆలుకుగుడ్డ , " 

ఆలుకుమట్టి, కుమారుని కుమారుడు; 

మనుమడు; 'వృషణము; సామర్ధ్యము 

-BaT, గోడలకు సున్నము మొ 

నవి కొట్టించుట; నాశము చేయుట 

Tart fo ఫం కరగ 
qr, ర్తం ఓడ కె పైన్ 

గ్ ఛం కుమారుని కుమా రై; 

మనుమరాలు [వ పక ము; 

కృం కాగితఘుల కట్ట; పెద్ద 

36 

కళ్ళి భం పుస్తకము; రకా 
గజా ర్తం కో శాధ్యక్షడు; మార్వాడి 

వైవ్యల బిరుదు 

నశ శం గాం.. రొట్టైలు చేయట; 
పూనలు మొ॥ నవి (పచ్చుట 

TT. గా బోలుగల; బోనినోరుగల 

Tarr, ao fro బోలు లేక 
బోనియగుట 

గ, ఆగ్గిం చేతివేళ్ల గణుపు; వీపు 

ఇలా కం (పోగు; శా బోలుగా 
నుండుభ; టోనీగానుండుట; 

సారవ్మలేమి; ముంగిలి (డగ) 
శ గు ట్టు బయటవడుట 

(fm) - ఇళ॥[ గుట్టుదయలు 
పెట్టుట 

Tur, f్ఞం బోలుగల; నిస్సారము" 

Pf ఆగం త్రీలకాలి కడియము; 
రిం ద్వారపాలకుడు 

గజ, రం వత్తముః ఇరా! 
qr కం దుస్తులు; వష్రములు; 

-౫ఢ7- గుడ్డలు విడుచుట 

ధగిళగి. ఆఅగ్గిం దాపరికమ; రహ 
స్యము 

Tf, గం దాగిన, రహన్యమైన 

రాలా: EA పోషించునట్టి, సెంసొం 

దించునట్టి; సహాయకుడు 

dryer, ర్తం పోషించుట; పెంపొందిం 

చుట్ట. సహాయమువేయుట 

గఇాగగాగ్షా ఇం పోషింవబడిన 
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ఇక ] గం కం పోషకుడు; పోషిం వేరు లేక మొదలు; పాదము ఒణ్ఞక.. 
Trt, చు నట్టి వెకువయగుట;_ ఇక క్రగ్గాగ-జియిం 
లాలా (క్యా పోషింపదగిన చుట; లాభము కలుగుట 

గణ ౮7, కృం పావుశేర్యు పావుశేరు (దవ జా ప 
నళ | కం దత్తప్వకుడు, ఇఇఖా 

? 

Carey రం పోషించుట; పెంచుట; “పెంచిన 

వాని యెడల నుండు (పేమ 

Tt, కం నల మందు తినువాడు 
ae) 

రాగా శా గం పోషించుటః తుడు 

చుట; వపశుపత్యాదుల పెంచుట, దాచుట; 

మూయుట 

గణా రం తోలు చెట్టుబెరడు; నల్ల 

మందు మొక్క; పైతొక్కు 
dear, రాం నల్లమందు మొక్క 

ఇళ fr నల్ల మందు తినువాడు, 

సోమరి 

Tr, రం వెండుకలుగల జంతువుల 

చర్మముతో తయారుచేనీన దుస్తులు 

లేక కోటు 

Tear, ₹0 గం (మాల) (గుచ్చుట; 
బెజ్జము వేయుట; పెనపూయుట; 

దిగగొట్టుట; నాటుట; (జ్ఞా (గుచ్చు 

కొనునట్టి; దూరునట్టి 

కళ్లారా కం వచ్చక వీడు; వశువులమేత 
Ure ర్దం పళువుల కాపరి, EEE 

ts, స్ మంచి రసముగల చెరకు 
eT, } శం - 

ఇ ఈం (ప్రాతఃకాలము, చలివేంద్ర; 

సొాచికల యందొకర్వొతు. = రం చెటు 
లీ నీ లు 

పదార్ధము వపైడి పాత్ర 

ఇ, గా వృత సంబంధ మైన, రం 

కుమారుని కుమారుడు, మనుమడు 

రాగా గం సేత సంబంధ మైన; మను 

మనికి సంబంధించిన 

qT. రిం మనుమరాలు; కుమారుని 

పమార్నె 
రికా శాగ్టిం నాటు మొక్క లేక అంటు; 

చిన్న మొక్క; సంతానము 

ర, భం కాలిగు రు; కాలిబాట ' 

నై ర్త మొక్క; చిన్న చెట్టు 

రో, రం గాలి; భూతము; (పాణము; 

fz శన వంతు 

dar» ర్త వెద్దగరిటె 

dart, రం తామరకాడ 

ఇ, చిన్నగరి చె; (గామములోధాన్యము, 

పండుగ బహుంమాన ములు పుచ్చుకొని 

పనులు చేయుచాకలి, మంగలి,వడంగి 

'మొ॥ వారు 

రగా గం ముప్పావు; శ్లిన వంకు; 

(వూర్ణాంక ములో నుండి} వ 

వంతుతక్కు_వ; ఇక్మిషా ఇగ అనగా 

24 ఆని ఆర్థము 

qx, రెం పురవాని; భం 

గా నగర సం; తిండిటోతు 

ముంగిలి; 
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ధరాం రాం ద్వారపాలకుడు; జాలా 

గోలి ఇం (ఇంట్) ముంగిలి; 

పావుకోళ్ళు 

గగ రం పరాక్రమము, పురుష 

(పయత్నము; (జా పురుష నంబంధ 
మెన 

ఢా, రం పావుశేరు, ప్తావుశేరు (ద్రవ 
పదార్థము పట్టు పాత 

ఇ, రం పుష్యమాసము 
గోళ ఇం పుష్యపొర్లమి 

Thre, 1 చలి'వేంద 

రగ: ర్తం నీరుల్లి; ఉల్లి పాయ 

రానా fo లేశ్రగులాబిలేక ఉల్లి వన్నె 
గల 

qa, ర్తం కాలిబ౦టు; 

చదరంగమున కాల్చంటు 

CTX Fo (పేమ; స్! 

qr, [0 (వ్రయమైనవ (పేమ 
పాతుడు 

77, రం చిన్న గిన్నె 
qT, భీం దవ్చిక; త్మీవమగుకో రిక 
"rT, f70 దవ్చికగొన్న, తీవమగు 

కోరికగల 

ర్యా రం 

ఆవుపాలు 

రాల Fo పుట్టిల్లు: ఇ 
కక, రం వణకు; వేగమైనగాలి; fక్ఞా 

వణకించునట్టి; ఊప్పనట్టి 

దూ తః 

(కొత్తగా యీనిన 

Pf, (ఇం వణకుచున్న, ఊగుచున్న: 
డశపబడిన 

I, [గాం నణకెడు; ఊగెడు 

ఇ [క్యా వెల్లడియైనః స్పష్టమైన; 
(ప్రత్యక్షమైన; పుట్టిన 

గా రం వెల్లడి; సాక్షొత్మారము 

Taf, గం ,పకటింపబడిన; వెల్లడి 
యెన 

TH, Fo ఆధ్యాయము; 

(పేతిపాదనము 

qT, గాం గొప్పతనము; శక్తి; ఘనత 

క, రం వృక్షము; చెట్టుబోదెః 
కొమ్మ; జ్ఞా సర్వ (శేష్టమైన; 

మిక్కిలి గొప్పయెన 

ఇన, రాం కోరి క; 
ఇషము వచ్చినటు 

టె ae) 

ఇషా రం విధము: భేదము; 
(పాకారము; పోలిక 

TPT, రం వెలుగు; ఎండి; వికాసము; 

కర్ర 
[గగ రం సూర్యుడు; ఆవిష్కర్త; 

ప సక _పచురణకర 

14157? రం (వకాళింపజేయుట; 

(పకటించుట; [(పచుర ణము; 

అచ్చయిన (గంథము; విస్తువు 

mf (వనీద్దమైన; 
కొంతిగల; వెలుగుచున్న 

ఇగ, [క వెలుతురుగల 

కా[గ/గాఖ్ళా (క్యా కాంతిగల ' 

సందర్భ ము; 

తృప్తి (జ్యా 



rerfira 564 Tar 

ఇగ, గం వెలుతురుగ ల; 

(పకటింపబడిన:; దేదీప్య మై న 

[ప్రచురింపబడిన 

శ, "౯0 (పారంభింవబడిన స్వాభా 

వికమైన; పూర్తియైన; చక్కని 

fT, ఇగిల స్వభావము, (ప్రకృతి; 
మాయ, పరమాత్మ: పంచమహా 

భూతములు [ag 

qf, గం స్వాభావికమైన 
కాగల, గం సహజ నిద్దమైన; 

పుట్టుకతో వచ్చిన 

ల, (ఈం 70 స్వాభావికముగా 

౫7, రం మిక్కిలి కోపము; ఆందో 

ళన ముమ్మరము 

Ter, రెం ముంగిలి; ముంజేయి; ముఖ 

ద్వారము వద్ద నుండుగది; (బ్రాకెట్, 

() కుండలీ కరణము 

fn, ₹f[0 శద్దరూపము కలిగిన 
విధ ము; పద్ధతిః విశేషాధికారము 

ఆచరణ; (పకరణము; విధీ 

IXIA T, Yo కడుగుట్క శుభము 

చేయుట; కడుగునీరు . 

ఇ, షం కడుగబడిన; శుభము 
చేయబడిన 

sf, [గ్య విసరి వేయబడిన, చేర్చ 

ఐడివదివి (వాతమధ్యలో చొప్పింప 
బడిన 

raTd, ర్త విసరి వేయుట; [వాతమధ్యలో 

చొవ్చింపబడిన ఆంశము 

vez, గాం తీక్షమైన; (పచండమైన 

TTT, ళం తీక్షత; (పెచండిత; ఉగత 

TET, భం సు| పనిద్ధి; పోలిక 

గ (గొం మిక్కిలి (ప్రసిద్ధి జెందిన; 

గ 
Tf. ఇం మిక్కిలి (పనిద్ది 

గ. గం f7 స్పష్టముగా గా క్ట 

THe 

Te, ఇం గం సాక్షత్కారమగుట; 
పుట్టుట; చం (కం వెల్లడి చేయుట 

Tf ఇం ఉన్నతి; ఇ! 
TT, f నేర్చుగలః (ప్రతిభగల; 

జింకు లేని; ధై ర్యముగ ల 
MA ఇం ధైర్యము; సామర్ధ్యము; 

(వతిభ కలిగియుండుట; (పనిద్ధి 

fe గం గర్విష్టి: (వసిద్ది జెందిన 
TT, (ఇం అత్యధికము: ధృఢమైన; 

దట్టమైన; కఠిన మైన; రం కష్టము; 

తపశ్చర్య 
fra. గాం పాడబడిన, ర్తం పాట 

ఇక, (ొం ఘోరమైన; తీ వమెన; 

భయంకరమైన; సహింపశక్యముకాని; 

రెచ్చిన; మిక్కిలి గొప్పయైెన 

ఇ, రం వ్యావ్లిః [పచారము; చలా 

మణీ; సంచారము 

ఇగ. [గం చలామణిలో వున్న; 
వ్యాపించియున్న 

కషం [గం అధికము; మిక్కుటము 

Tar ఇం నమృద్ధి; ఎక్కువ 
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ఇఇ, రం (పేరేవణము 

ఇఇ గం ఇం (పేరేవించునట్టి 

ఇఇ, ఇం ౮సేరేవించుట; ఆదేశము 
fe, ఇం (పేరేసింపబడిన 
ఇఇ, ఛా (పోత్సహించెడు; (పేరే 

వించెడు 

క్షత్ర ఇం రహస్యమైన; కప్పబడిన; 

దాచబడిన 

తగ రం ఆచ్చాదనము; 

రీయము 

a, గా కప్పబడిన; దాచదిడిన 

7, రం పండితుడు; బుద్ధిమంతుడు 

షా గ ఇ₹0 పాండిత్యము; గ్షాక్ఞాఇ 

fT, ఇం తెలివి; నైగ 
7, ఆగం బుద్ధి వివేకము; విద్వాంను 

రాలు 

77, 0 (నీద్దమైన; బాగుగ తెలిసిన; 
స్పష్టమైన 

NIT, Fo మండుట; (పకాళించుట 

af, గం కాంతిగల; మండిన, 

మండుచున్న; (వకాశించిన 

707, రం దృఢ (ప్రతిజ్ఞ ‘fo (ప్రాచీనమైన 

కాగా గాం మికి,లివంగిన; వినయము 
గల; శరణుజొచ్చిన నమస్కరించు 

చున్న 

క్లార1గ్గా ఇం వినయము; నమస్కారము, 

శరణు 

గా ర్తం గర్జన; (మోత; * పప్ప 

TT» Fo వంగుట; నమస్కరించుట 

ఉత్త 

1 

కాంగా ఇ నమస్కంరింపదగిన 

కాళ్ళా రం (పేమ; ప్రార్థన; విశ్వాసము 

ITI, Fo రచన: నిర్మాణము; తెచ్చుట; 

రచించుట 

Tf, ఇం (పయురాలుు భార్య 
కంగు రాం ప్రియుడు; ఆరాధకుడు, 

మి(తుడు; భ ర్త 

7 Fo ఓంకారము; పరమే శళ్య 

రుడు 

50% గౌం గం నమస్కరించుట 
TOT, Fo నమస్కారము; వంగుట 

A, ఇం నమస్క్యరించువాడు 

లలో ఢం ఆచారము; రీతి; సద్దతి; 
నీరుపోవు తూము 

ft. కం రచింపబడిన వరిష్క 
రింపబడిన; విసరివేయబడిన; సంస్క 

రింపబడిన; రం మ ౦(శ్రముచేత 
సంస్కరింపబడిన ఆగ్ని 

కాంగ్గిగా ఆం యజ్ఞ పాతము 
కాన, గం పొగడబడిన; ఇ 
quar. రెం నిర్యాత; రచయిత; (ప్రవర 

కుడు; నాయకుడు 

౫౫7 ర్తొం (పరాక్రమము; (వభావము; 

(పథ్యాతిః ఘనత 

ard, గం పరా[కమవ౦తుడు: 

(వథ్యాతిగల; పీడించువాడు 

A701, కొం స చ్రైనమం ౫ సరకు) sore 
raf, ా మోసపోయిన; జ్లగ్షానా 
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qf, fo నకలు పుస్తక్యపతి; కం 

గురించి మారుగా; వి రుద్దము గ; 

పోటీగా; మరల; ప్రతియొక 

fat, రం పగతీర్చుకొ నుట; చికిత్స; 

(పతి(క్రియ 

కగ్రశ్యల (ఇం విరుద్దమైన; ర్ఞం విరోధము 

fT, గం (ట్రతిడ్రియ చేయబడిన; 

రం విరోధము 

ఇగ ఆగం టతిదింబము; పోలిక; 
_పతీకారము; (ప్రతిమ 

hf శం (ప్రతీకారము 

far, గం తీనుకొనిన, 

స్వీకరించిన; పెండ్లి చేసుకొనిన 

ఇ2/గొళళ్షు రం స్వీకరించుట; తీసుకొనుట; 

దానము పృచ్చుకొనుట; కానుక; 
సెండ్రి యాడుటి 

sfx, Yo స్వీకరించుట; దానము 

పుచ్చు కొనుట: పెండ్తి యాడుట 

afaxd, [₹0 fo దాన మిచ్చువాడు 

ఇగ, రం దానముషుచ్చుకొను 
వాడు; భర్త 

fT, కొం నివారణము; చంప్పట: 

దెబ్బకు దెబ్బతీయుట; విఘ్నము 

freer, ఇం పటము; (ప్రతిమ; 
(పతివింబము 

fair Tf ధృఢ సంకల్పము? 

శపథము; ఆంగీకారము 

fT, ఇం దస్తావేజు; 
ఇగ, § ఒడంబడిక సత్రము 

sfaria, గం ఆంగీకరింపబడిన 

fee. కం పోటాపోటీ; శత్రువు 

ఇ? ఇం పోటాపోటీ; పోటీ 

పడుట 

గణ, ఇం శడువుః గ్యా పోటీచేయు 

వాడు 

qaqa ఆం విరోధము 

far కం “తవు గఇగఇ 

aff, శగిం (పాప్తి జ్ఞానము; 
తెలివి; నేర్చు; (ప్రవేశము గొర 

వము; దృఢసంకొల్చము; (ప్ర నిది 

పద్దతి 

sfauaT, ళం పాడ్యమి; 

fead, J far 
far, గణా లభించిన; ఆరంఖింన. 

బడిన; ఆంగీకరింసబడిన; తెలిసిప 

sfaqTam, fz రం ఇచ్చువాడు; 

నిరూపించువాడు 

Tf, రం తేలుపుట; నిరూపించుట; ' 
దానము; ఆరంభించుట 

ఇగ, కొం ఇవ్వబడిన, నిరూవింప 

బడిన; చెప్పబడిన; పతివాదింప 

బడిన 

vf, గం (వతిపాదింప దగిన; 

నిరూపింపదగిన, ఇవ్వదగిన 

గణ, కం. పోషకుడు: రక్షకుడు; 
పోషించుట; రక్షించుట; ఎదురు 

చూచుట 

fT, కం రక్షకుడు; ఫోషకుడు 
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fT కొం పోషించుట; రక్షించుట; 
ఎదురుచూచుట 

ఇకా లగ) ఇం [కం పోషించుట; 

రక్షించుట 

sfamnfer గా పోషింపబడిన; 
రక్షింపబడిన; 

fhe, (ల్ల (ప్రతిబింబము; (ప్రతీ 
గfషణణణ, |! కారము; ఫలితము; (పతి 

ఫలము 

ff f70 (పతిబింబించిన; వతి 
క్రియ చేయబడిన 

|గౌళళా, రం బంధనము; 
విఘ్నము 

₹[గొళళాఖ్ళా. ర్త బంధించెడు;ు ఆటంక 
పరచెడు 

mf, గ్య బంధిపబడిన; అడ్డ గింప 

బడిన; నిరాశజేందిన 

fafa గ్య నివారింప 
పీడింపబడిన 

కసా ఈం తెలివి; "మ హా బుద్ధికుశలత క 

కాంతి 

frat f7ం మేధావి 
mfr ఆం విగహము; బొమ్మ; 

(పతి బింబము, పోలిక 

2గ్షగనా ళం నిగ్రహము; బొమ్మ 

feat, రెం విరోధము 
ఇగభగగా ఇం పోటీ; విరోధము 
fT, రం భాగస్తుడు; పోటీచేయు 

వాడు; శత్రువు 

అడంకి; 
(a 

ప బి డిన; 

షర. బొమ్మ; (ప్రతిమ; (ప్రతినిధి; 
(వతి రూసము 

గళ రం ఆటంకము; దొంగతనము; 
(సతిఐబంధము:ః విరోధము 

haa, రాం దొంగ; ఆటంకవరు 
ft. మొనట్టి; విరోధి 
sfafefe. fo నక లు; శాకాతా 
fair. (గా వ్యతిరేక మై న 

అవరోహణ (కమముగల; (ప్రతికూల 
మెన; ఎడ మ; అ(షయమెన; 

నీచమైన 

sfaerme, రం వ్యతిరేక (క్రమము 

ఇ, రం వాదము; ఆక్షేపణ 
sfaqrq. రం ఆ కేపించువాడు, శ్యతువు 

॥[గగాా రం (సతీకారము 
sfc, (జా క్ర ర్రీగల; (పనిద్ధిజిందిన 

far, ఇం కీరి; గౌరవము; 
స్తాసనము; స్థిరత్వము, చోటు 

afer, రం సా సానము; (ప్రతిష్షించుట 

Tf, రా “స్థానము; 
చుట 

(గారా గ్య స్టా పింపబడినః 
(వా పించిన; (పనిదిజెందిన; గౌర 

చీ ధి 

వింపబడిన 

ఇ" గారా? పోటీ ౫ 
పహ... | ఛం రోల శక 
వాదా, 1 పోటీదారుడు 
ఇ(ొరాళ్ళ § fag [వాడు 
fag రం ఆడ్డగించువాడు; నివారించు 

(వతిషిం 
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fag fా అడ్డ గింపబడిన ; నివారింప 

బడిన; ఓ డింప బడిన; నిరాశ 

జెందిన 

afar ఇం అడ్డంకి; (కోధము; 
నిరాశ విభాత 

fat» రం ద్వారపాలకుడు; జ్ఞైైర్యానా 

ft, ఆగం ద్వారపాలిక, ర్ష ద్వార 

పాలకుడు 

ఇర [గ(పతికూలమైన; రం 
చిహ్నము; గురుతు 

ఇరభాగా డ్య ఇం ఎదురు చూచువాడు 

Tf, భం ఎదురుచూచుట; వేచి 
యుండుట 

గగ, f70 ఎదురుచూడబడిన 
ఇఇ [ఇం వేచియుండదగిన; పూజ్యుడు 

TH ఆగం పడమర్శ ఇకా 
మరే, కొం తెలినిన; (వ్రనిద్ధిజెందిన 

ఇగ, శాగిం జ్ఞానము: (ప్రనిద్దిః సంతో 
షము;ః గౌరవము; నమ్మకము 

[2 ఇం (ప్రతికూలమైన; అ(పియ 
మెన 

TAR ఇం ద్వారపాలిక 

1 ఇ0 వింటినారి 

mf గొం గొరవింపబడిన 

rr గ్య అగ పడునట్టి; స్పష్టమైన 

Crikey రం (పత్యారోపణ 

ల రం నమ్మకము; జ్ఞానము; శప 

ధము; నిశ్చయము; (పనిద్ది; కార 

అము, బుద్ధిః సాధనము 

వ 
సటకా అలలను. 

ఇల, రం శత్రువు; (వతివాది; పోటీ 
దారుడు 

YT ఇం ఆశ; నమ్మకము 

కారాగార కం మరలించుట; విషయముల 

నుండి ఇంద్రియముల మరలించుట 

ల, ఇలా ఆయిన స్ప టీకిని; కొని; 

ఇందు కావ్యేతిరేకముగా మీదు 

మిక్కిలి 

ఇ, గాం మరల పుట్టిన; ఉన్న 
ఇర్యాగా క్త పాాతఃకాలము 

కాలాక రెం విఘ్నము; కీడు 

TY. (గా మొదటి; ముఖ్యమెన; (శ్రే 

మైనః ఇం ముందుగా మొదటి 
సారిగా 

ఇగ ఇం భూమి; qe 
TT to (పనిద్ధిః రీతి; పరిపాటి; కీర 

vfaa, గాం (పనిద్దిజెందిన; కీ చ్రీగల 

ff, ఇం (వనిద్ధిః కీర్తి 
ఇచ, గం ఇవ్వబడిన 

కాళ్ళ పగులు; బాణము: చీలుట; విర 

గుట 

CER రం విశదపరచి చూపువాడు, 

చూచువాడు 

Tq, రం విశదపరచిచూప్పట 

కణ, ఇర్గ. ఎగ్జిబిషన్. నానావన్వ 
(పదర్శనము 

Tafa, గా చూపబడిన 

TT, రం దాత; ఇచ్చువాడు 

7477 రం దానము; ఇచ్చుట 
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ఇచ్చునటి; ఇచ్చువాడు ard, 1. చీ కచ్చు 

కశ, కొం దీవము; [ఇగ 
శ గం (పకాళింపజేయనట్టి; 

'ర్పం చిన్న దీసము; (_పకాళకుడు 

కర్యిగాగా. రం , వెలిగించుట; ఉత్తేజపర 
చుట 

కశ గాం వెలిగింపబడిన; కాంతిగల, 

ఉ తేజపరునబడిన 

fa, భీం కాంతి; వెలుగు 
ఇ రం గొప్పదోషము; సాయం 

కాలము; ఆవ్యవస్థ; (జ్ఞా దుష్టమెన; 

చెడ్డ 
TTT, ణా ముఖ్యమైన; రం ముఖ్యుడు; 

(పకృతి; పరమాత్మ, మం|తి; సేనా 

పతి 

TY: 570 ముఖ్యముగా 
TTT, ళం (పాధాన్యము: సా 

qq, ర్త విస్తారము; సమూహము; 

(ప్రపంచము; మోసము బూట 

కము 

sqfaq, గా వి స్తరింపఐడిన; మోస 

పోయిన; పొరపాటుచేసిన 

1 పాళి (జ్యా మోసగాడు; fra 

Tf, ₹f[0 సాటిలేనిభ కి 

TT, ట్ శరణుజొచ్చిన; దీనుడు, 

లభించిన, ఇబ్బందిలోనున్న 

TIT Fo పడుట; నెలయేరు; ఒడ్డు 

జ్ఞా మిక్కిలి సంరోషిం కర్తా [౯గా, 
చిన; వికసించిన TE: 

TT, ర్తం ఏర్పాటు; బందోబస్తు; (పబం 

ధము; (కావ్యము) 

TAY (శా కార్యనిర్వహధికార. 
ముగలి ff ఇం కార్య నిర్వా 

హక వర్గము 

ఇఇ, గాం బలముగల; పచండ మైన, 

ఇలా రం చిగురు పగడము, వీణా 

దండము; వళువ్చ; శిష్యుడు 

ఇవ్షాశ, గం మేల్కొనిన, జ్ఞాని; వికనిం 
చిన; సజీవమైన 

ఇషా ర్భం మేలుకోలు; ఓదార్చు 

ఇల ఇ [షం రం మేల్కొలుపు వాడు; 
జ్ఞానదాత; ఓదార్చువాడు 

77, రం మేలొలుపుట; తత్వ 
జానము 
యో 

ఇల? ఇం [కం మేల్కొల్చుట;. 
తెలియజెస్సుట 

fT, గం మేల్కొల్చబడిన; తెలియ 
జెప్పబడిన 

ఇచా, రం గాలిదుమారము; నాశము 
IAT: ఇం కౌంతి, వెలుగుు కిరణము 

TATA, Fo సూర్యుడు; ఆగ్ని; చం|[దుడు 

2A, ర్హం (పాతఃకాలము 

TAT, [6 మేల్కాల్చు పాట 
౫77, కొం కౌంతి; ఉత్పత్తి: సామర్థ్యము; 

పరిణామము; మాహాత్మ్యము; తేజస్సు 
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ఇ టన! fష్యా (పధభావముగల; కాంతి 

గల; సమర్ధుడు పలుకుబడిగల 

ఇష్టా ర్తొం స్వామి; భగవంతుడు; వాల 

కుడు 

IIT, ఇం అధికాళము; ఎవెభవము 

Ta, fq జరిగిన; పుట్టిన; అత్య 

ధికము; పక్వ మెన 

qf, ళం జన్మస్టానము; శకి: ఆధి 

క్యము 

ఇష్ళా[గా 70 మొదలై నవి; గ్గ ఆరం 
భము 

కాగ, కొం భేదము; (ప్రకారము; వభా 
గముః వియోగము; ఛేదించునది 

౫A. fఇం మ _తెక్కిన; 
IAAT, Tro మ కెక్కి యుండుట; 

నిర్లక్ష్యము 
న్ 

THT, కాగ, సుందర యువల 

ఇష, ర్భం (క్రీడోద్యానము 
77, ర్షందృష్టాంతమ్ము హద్దు; 

సత్యము, కౌరణము; పరిమాణము 

హు. జ్ఞా నిరూపింపబడిన 
sf, 
ఇవు రం నిర్ణత్యము; విచ్చి; పొర 

పాటు; మత్తు: ఆపద మూర్చ 

[సాగగా 7 మిక్కిలి సంతోషించిన 
[లె[ఇణ్బా రం విడుదలచేయట 

T7౫77, రం (వయత్నము:ః (క్రమ 

Tq» (ఇా _పయోగింవదిడిన; (పేరే 

వింవబడిన 

ఇగ భోం (పయోగము; _పేరణ 
స్త దే శ్వ ము, పరిణయము; (వయ 

త్నము 

రాగ? రం ఉపయోగించుట; తంతము; 

వద్దతి; ఆరంభము; పరిణాయము 

TTT, ర్తం ఉపయోగము, పని, 

లాభము; ఉద్దేశ్యము 

TTT, గం ఉపయోగళం మైన 
1, రం కల్పాంతము; వినాశము; 

మృత్యువు; మూర్చ 

561% Go సంభాషణ; ఆర్థహన్య మైన 

మాట 

ఇస, రం లేపము; పూత; మలాము 

TH. అత్యాశ; ఆశ పెట్టుట 

ఇషా ఇ రం ఆళ పెట్టునట్టి 

7, రం ఆశ పెట్టుట; (భ్రమ 
పెనైడిది 

ఇఇ ఇ రాం మోసపుచ్చుట 

AZT, ఆం మోసము; కాగి 
fu గం మోసపోయిన 
saqaqar. fo రెం చక్కగ మాటలాడు 

వాడుు వేదముల వ్యాఖ్యానించువాడు 

ఇష రం వ్యాఖ్య: శాష్త్రము 

aor, (క్యా ఆస కుడు; న(ముడు; అను 
కూలమైన; వంగిన; (సవృ తమైన 

ATT ఇం పవృ త్తి భ్యాఖా[ఇ 
ఇఇ, రం కొ తదానిని _పచారములోకీ 

తెచ్చువాడు; నడుపువాడు, స్థాపకుడు; 

మూలప్పరుషుడు 
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ఇఇ, ర్తం నడప్పట; (పేరేవించుట; 

ఆరంభించుట 

A ₹f[0 _సీరణము; కొఇ్యా 
ఇగ, షం (పారంభింపబడిన; 

నడపదిడిన 

కడగా రం వధంతి; సంభాషణ; నింద 

AT: రం చిగురు; వీజాదండము; 

పగడము 

AAT, Yo పరడేశవాసము; పరదేశ 

గమనము 

qarfaq, గాం దేశమునుండి. వెడల 

గొట్టబడిన [వాడు 

ఇ, గం పరదేశములో నివనించు 

౫41, రం సీటి పవాహము; పరంపర; 

fe. గా (సవేశించిన 

ఇాజరా జా నిపుణుడు; తెలివిగల 

fT ఇం నైపుణ్యము 

ఇ నాగం మంచి వీణ; జ్యా నిపుణుడు; 

తెలివిగల 

ఇళ్ళ రం గొప్పవీరుడు 

17, జం (పారంభమైన; పనిలో 

"లీనమైన 

కరగ, "ఇం (ప్రవాహము; ఆరంభము, 

ఉత్పత్తి; వృత్రాంతముః అదృష్టము; 

నివృ తికావిద్కె పట్టుదల 

ఇ కొం పెరిగిన; వృద్ధిజెందిన 

ఇళ రం స సన్యాని; సన్యాసాశ్రమమ 

ITT: ఇం స నొ వస అమె; ము; దేశత్యాగముః 

సన్యాసా_శమము 

గొప్పతనము; కీ ర్తిః 
లీ aig. Fo 

పూ డ్; శ్రాఘించుట 

గాగ గర గాం కీ ర్రిగల; పొగడదిడిన 

re సం 6పనిద్ధి కెక్కిన: (శేష్టమైన; 

శుభమైన 

qf. ఆగీం (సిద్ధి; గొప్పతనము; 

వర్ణనము; (వశంస 

qT, [ఇం శాంతి నొందిన; చనిపోయిన 

I రం నిక్వాసః శ్వాసబయటికి 

విడుచుట 

7 ర్షం సమయము; 
సందర్భము; సంబఐధ ము 

ఇళషగ ఇభ సంబంధము; 

సందర్భము 

ఇ. [షం సంతోషించిన; నిర్యలమైన 

శాంతము 

qaxar to సుముఖత్వము; నిర్మల 

త్వముః; సంతోషము 

ఇళాగగ, f7o సంతోషించిన; a 

ఇగ, గం వ్యావించిన 

TIT, Fo కానుపు; పుట్టుక? సంతతి; 

పూవు; పండు 

AT, YF సంతోషము; దేవతా (పసా 

దము, అన్నుగహము; 

నిర్మలత్వము; మంచి స్వభావము 

కలయిక; 

ప్రాప్తి; 

శాంతి; 

అడ గారీ; . 

Yaa, go ౧౦౯ ఇ పెట్టుట; రాజుగారి 

రా 

కళ[ళగ, Yo శృంగారము; అలంకగణ 

సామగి 
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షొగళాగ్గ), భం దువ్వెన; శాల! గారాల fro సుస్పష్టమైన; వికసీంచిన 
కళగా ర్ష్ఫ వ్యా పీ; సంచారము 5౭న, గాం వికనించుట; (పకట 
గా షా వ్యాపింప జేయునట్టి 

mf. గాం వ్యాసింప జేయబడిన; 

చూపబడిన 

వచ్చ. [శ్వా చక్కగ నిద్రించిన 

ఇ ఢం గాఢనిద్ర 

ఇళ్ళ గం పుట్టిన; ర్భా పుష్పము 
Tar, ఇం బాలెంతరాలు; SEE 

Ifa: ఇం పృట్టుక; సంతానము; తల్లి; 

బాలెంతరాలు 

qf: ఇం బాలెంతరాలు; వాళ్ళా? 

మాల [గా పుట్టిన; ర పూవు; వండు 
షొచ్ళెగాళా ర్భం మొగ్గ; పుష్పము 
ఇచా, ర్భాం చెమట: లాగ 

్ష₹7 రం రాయి; రత్నము 

IT కొం పరుష మడత; వ్యాప్తి; 

మెట్టు 
షా .ర్హం పీఠ్రిక; సందర్భము; ఆరం 

భము; (పస్తావన; సమయము 

TTT 0 ఆరంభము; పీఠిక, 

Foreword 

marnfag: గాం (పపావింపబడిన, ఆరం 

భింపవఐడిన; చెప్పబడిన 

Teg, గ్య మిక్కిలిస్తుకింపబడిన, 

చర్చవీయాంశము; ఎదుట నున్న, 
నిద్దముగానున్న 

Tf, ఇం (వశంస; [పద్ధతి 
గ ర్హం (పయాణము మరణము; 

మగుట 

కశక రం చెమట: లశ 
TET. [గం కొట్లబడినః వ్యాపింప జేయ 

బడిన 

fT, ఇం దెబ్బ; ఇం 
నక రెం జాము, క్యా 24 నిముషముల 

కాలము [వాడు 

కక్ష, రం పహరావాడ్యు గంటకొట్టు 
గళం Fo దెబ్బ, (గుద్దు 

్ఞ, గాం దెబ్బకొట్టువాడు 

TET. గాం దెబ్బకొట్టువాడు; ఆ[కమణ 

చేయువాడు; రా యుదవీరుడు 
ర్తం 0 

ఇలు గం కపటమ్ములేక; జద్ధమైన, 
చదునైన; సులభమైన 

Te శం నులభముగా అర్థ 
మగుట 

qf. గా చేతులు జోడించిన; ఛం 

దోసిలి 

గగ రాం (పదేశము; హద్దు; రాష్ట్రము; 
తీరము జో 

Trt రం చుట్టుగోడ; (పహరి 

Tia: గాం [పకృతి సంబంధ మైన; 

నీచమైన; స్వాభావికముః సాధార 

mf, గం (ప్రకృతి సందింధమైన, 
లౌకికము 
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ఇ7ాలగ, రం తొలిపలుకు [7] | rife, fro నిరూవింపబడిన; 
ఇ, ఆగం తూప్ప, ఇ 
౫77 [కా తూర్చుదిక్కునగల; పూర్వ 

కాలపు 

YI ఇం పురాతనము 
AT రాం (పహరీగోడ; ఇష 

ard. రెం బాహుళ్యము, ఆధిక్యము 

mq, [ళా 
(పాచీనమైన 

₹/వ, fఇ తెలివిగల; ర్ఞ బుద్ధిమంతుడు; 
నిపుణుడు 

TT, ఇం దుద్ధిమంతురాలు, బుద్ది 
యి 

గగ రం. గాలి; ఊపిరి జీవము, 
బలము - 

rf, రం జీవజంకువులు, మనుష్యుడు 
YI]: రం వేకువ; (క్యా ణా వేకువ 

జామున 

$I, 0 పుణ్యచరితుడు 
ఇగ f7 మొదటి; |పారంభపు 

rT, రం పట్టుక; అవతారము 

ఇగ, [₹0 పుట్టిన; అవతరించిన 
TITTY, Fo (పధానత్యము; (శేవ్షత్వము 

ఇ, f70 లభించిన పొందిన. 

ఇf ఆగం. లాభము; భాగము; శుభ్లో 

దయము; ఒకయెశ్వర్యము, పొందుట 

కంగా ₹ౌం పొందదగిన 

౪777, రం (వరానత్వము; శ క్రీ వబల 

' త్వము 9 

తూర్చుదిక్కునందలి; 

ఆధికారపూర్వక మెన 

77: గా సుమారు; ఖాంగాం తరచుగా 

717, ర్త మరణ ము; ఆధిక్యము; 
f7o సమానమైన 

qa Id, ర్ం ద్వీపకల్బము 

siqfzqz, రం పాపవరిహార మున శై 

చేనెడి కర్మము 

sie, [గాం సామాన్యమైన [గించెడి 

If f7ం (వతిడినము (వయో 
TIT, రెం ఆహారాదులమాని 

మరణమున ౩ కూర్చుండి యుండుట 

TTX, ర్వ అదృష్ట ము; విధి; 

(పారంభింపబడినది 

Tr ₹f[0 (పార్హించుట; అడుగుట, 
వేడుట; దావా; కోరిక 

కలగా? (7, రం దరఖాస్తు భాగ 
rf కాం వేడబడినః అడుగబడిన 

1౯ [ఇం (పార్టించువాడు; ధరఖాస్తు 
దారుడు 

fm గ్య సందర్శ్భోచితమైన 

TTT, రం రాజభవనము; దేవాలయము 

fra. గొం (పేమించిన; 
చక్కని 

frags ర్ం (వయుడు; భర్త 

గాగ ₹f[0 (వీయురాలు; భార్య, 

ఇళ? ₹గీం (వియురాలు; భార్య; శ్రీ 
వ, గం (సేమగల; సంతోషించిన; 

ఇం (పేమ 

ఇషమెన; 
(al 
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Vr, రం (వియడు; భర్త hearer, గం పోత్సహింపబడిన్మ 
కళగా భం (పేమ; సంతోషము; (పేరేపింపబడిన 

తృపి కశ, గం బాగుగవృద్ధిపొందిన; బలి 
ff: ర్పొం నిందు మైన పరిపక్వమెన, యౌవనము 
షణ, [గా రాం చూచువాడు, ఇకా పోందిన; నేర్పుగల 

Yau, రాం చూచుట; కన్ను; 

ఇభాగిషా గం చూడదగిన; అందమైన; 
ఇ1ఇాగ, [ఇం చూడబడిన 

ఇగౌ ర్తొం పీనుగు, భూత విశేషము; 

(జ్ఞా చనిపోయిన 

లగా, రం దయ; (పేమ; ఆనందము 

ఇల, ర్తం (పేమించువాడు 

కశ [కా (ప్రియమైన; రెం (వియుడు 

TT, ఇషం భార్య; (వీయురాలు 

Fx [గం (పేరేవించునట్టి 

ఇళ గర్భం (పేరేషించుట 

ఇరా? ఆగం (సేరేనణము ఒత్తిడి; 
సనిలో (ప్రవేశ పెట్టుట 

ఇగొగా జ్యా పేరేసింపబడిన 

79, [ఇం ర్హం పంపువాడు 
27౫7, రం (ధేరేవించుట; పంపుట 
చజాగ, ఇంధయేలేవింపదగిన వంపదగిన 
fr: గాం _పేరేవింసబడిన, వంపబడిన 

రాగా గాం కుట్టబడిన; దాగియున్న; 

బాగుగా ఇమిడియన్న; రృం వప్రము 
క రృం అత్యధికోళ్సాహము 

Tra, f రం 0పేరేవించునట్టి; 
పోత్స హించెడు 

అగ, కం పోత్సహించుట; రేశె త్తిం 

చుట. 

ఇీశగ?, ఇం యౌవనము; బిలము 
నేర్చు; వృద్ధి 

కళ f7ం ఆగం సంపూర్హయౌవనమ 
గలన్త్రీ; ఆరితేరిన శ్రీ 

Hf, రాగం. పరివక్వత; పూర్ణవృద్ధి; 
సామర్థ్యము; సాహసము 

రగ్గాషాన్గా రం ఈదుట; దుముకుట్క (క్షా 
ఏటవాలుగల 

ర, రం బోల(పళయము; వరద; 
ఈదుట; కొట్టుకొనిపో వుట 

ear గాం నీటియందు మునిగిన; ర్య 
వరద , 

ww జాం తదినీన; రం దుముకు; 

గుజ్జ్దపున డక విశేషము 

నాగా, ఇం సవాహము; దుముకు 

ల 

గాణ, కాగ తొన; ముక్కు 

md ఇషం ఇం క! 

యశ. రం ఒకసారి నోటిలో పట్టినంత 
పదార్థము; తొన; ముక్కు 

ఇ, రాగ ఒకసారిబాక్కెడు నుందు 

లేక చూర్ణము 

రగా రెం బంధనము; ఉచ్చు; (పేమ 
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భళా రఫ్ ఇంధనము; ఉచ్చు, (పేమ 

' కక్ రం ఉచ్చు; బంధనము; మోసము, 

“రహస్యము, దుఃఖము 

రాగా కం గం ము గు డగుట; 

గజ, ( ఉచ్చు లేక సలలోచిష్క 

mz, fఇ_ ఉచ్చు లేక వలలోవీక్కించు 
వాడు 

రజ, ర్షంవల; ఉచ్చు; దుఃఖము; మోసము 

ఢా ₹ం ఈం వలలో చిక్కించుట 

Paar ఇం గాం చిక్కుకొనుట, ఉచ్చు 

లేక వలలో పడుట 

కశ గం ఉచ్చు; వల 
Hara, ళం గా వశపరచదుకొనుట; 

వరలోచిక్కించుటః చిక్కులో 

పెట్టుట 

a | రృంచిక్కు కొనుట; ఇంధనము 

ఇజం, రం మోసగాడు; వల లేక 

చిక్కులో పడ వేయువాడు 

safe ఇం వల; ఉచ్చు 

“య ff తెల్లని స్వచ్చ మైన; వెల 

వెల పోవుచున్న 

mm, గం ఏకాకియైన; fr fణ్య ఒకే 

ఒక; కేవలము 

భాగ ర్హం ముక్కు; తొన 

రష్ రం లిక్షగాడు; సన్యానిః బై రాగి; 
బీదవాడు 

కాళిగా, ఆగం లికగ కె గజ 

కణ[ఇ7, రం పకీరుల జీవన భృతికి 
దాన మివ్య బడిన భూమి (జం ఫకీరుల 

వలె 

Br, ఇఆభిం 

సౌజన్యము 

రాఇకాక్ట, కం దుర్భాష; నీచుడు; 

ర్య. శా దుర్భాషలాడువాడు 

HRT ఇం దుర్చాషలాడుట 

ht రాం డాం రా? 

కాకర గాం గర్విష్టి; బడాయికొట్టువాడు 

భికెటనము; బీదతనము; 

కక, రం గర్వము; బడాయి; అహం 

భావము 

HT, Fo వల; ఉచ్చు 

రాల: రం హోలీ పండుగ; హోలీ 
పాటలు; హోలీ బహుమానము 

ఇ, ఈం పాఠఃకాలము; కష 

కాళ్లలో ర్హం విద్య; దయ; మహాత్మ్యము 

భశ, రం అవమానము అస 
mfr, ఇం (| ర్తివ దుర్గతి 
కూ, ఇ౦ గౌరవము; గొవ్పతనమ్" 

mie. 7 ఇం అవమానము; అప 
mf. 5 కీర్తిః రోర్షతి 
ఇవాళా [70 అనవసరమైన; వ్యర్థము 
yea, ణా దుబారా ఖర్చు పెట్టు 

వాడు 

mya, చం దుబారాఖర్చు 

రాక: ర్భం దయ; విద్య; మహాత్మ్యము 

రాళ్ళు .రం సృటికము; కాం గ తక్క 
ణి 
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రాక], ₹ం ఈం విసరివేయుట బాగు 

చేయుట; చెరుగు ట; 70 fro 

వచ్చుట; చేరుట; వేరగుట, వో వుట; 

క లతజెందుట 

get, ఛం తిట్లు; చివాట్లు 

mm శా సాం విసరివేయుటః 

చీవాట్లు పెటుట, దెబ్బకొట్టుట; వేరు 

చేయుట; గుడ్డలు బండ శేనికొట్టుట 

Bra ఇం ణా పగులుట; విరుగుట; 

చినుగుట; ఛిన్నభిన్నమగుట 

రాశిరాలగాగ రో [ఈం వ్యర్థ (పలాపము 
చేయుట; (పయత్నించుట; ఫట్ఫట్ 

మని శబ్దము చేయట ౩70 గాం ఫట్ 

ఫట్ మని శబ్బమగుట 

రాశా, fక చినిగిన; పగిలిన; విరిగిన; 
వదరుబోతు 

రార [శ్వా రంభము; కాగా పాము 

పడగ దంతము మోసము; జ్ఞా 

గడచిపో యిన చెడు పగిలిన చినిగిన 

ర్లాగ్తాఖ్ళు ఇం సృటికముః శూరా 
ణక, fzo దరి ద్రన్టితిలో నున్న 

ఇళ్ల! రం వెదురుబద్ద 

ఇళ, ₹గ జూరపు; వండెము దళారి 

కొట్టు; పం క్రిః సమూహము; జూద 

మాడు చోటు రం ఫిరంగిని మోయు 

బండి 

రాక్టణ ) ఇగ గుండె అదురు; శరీరా 
రాశాశగ వయవము ఆదురుట; 

వణుకు 

mT, ఇం [ళం కదలుట; కంవ్ం 
చుట; అదరుట 

BFP ఇం గం ఫట్ఫట్ మని 
ధ్వనిచేయుట ఇం శాం విలవిలకొట్టు 

కొనుట; ఉత్ప్సాహపడుట; ఫట్ఫట్ 

మని 'శబ్దమగుట 

రగా: ఆం మిడుత; కీచురాయి 

sear | రం పార rg 

రారా రం పాముః వడగ ముక్కు రం 

ములు 

రరాళం చం సాము శివుడు 

ర, [0 పాముపడగ, ర 
mfr, గిం అడుపాము: జౌషధ 

విశేషము 

mfg, రం పతంజిలి; వాసుకీః ఆది 

శేషుడు 
గంగి గాం పాము దాహువు; 

తగరము 

741, గాం ధర్మ శాస్త్రముననుసరించి 

మహమ్మదీయ మత గురువు లిచ్చెడ్తి 

తీర్చు 

కాగాక, ₹[0 గెలుపు; ఇిగ్షా 

mT, స గం విజేత; సఫలీ 
ma, కృతుడు 

పతంజలి; 

"ఇగ, ఇ రెక్కల పురుగు నిప్పునందు 
పడునొక పురుగు, మిడత 

m4, దీవప్పువ తి 
జ. గం లా 
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mde, | రం దీపస్తంభముః | ణంల రృం బొబ్బి (fః౭క)-(ఫ) 

whim, ) re ఇక] కోవము నంతయు వెడల 

గానం కొం చెడుగు; దోషము; పోట్లాట; (గక్కుట 

అల్లరి; లోవము; బలహీనత ఇషా, ౦ [౫0 లా వెక్కు దట 

రా, f్ఞం తుంటరి; జగడాలమారి దద్దురు పొంగుట 

ఇాక్ఞ ఇగ[0 విజయము; దోపిడీ సాతు 

తగ్గే, ₹1ం చేతులు లేని చోక్కా 

రవ, 
విజయము. 

గాష్ట, feo క్త Et 

రాదా తం [కం లుకతుక” ఉడు 

కుట; అత్యానందము వలన పొంగి 

దుముకుట కప్పులు మొ॥ నవి ఎగు 

యట లేక దుముకుట 

రాణా ఇం ఏప్పిన పొముపడగ 

రాగ. ర్యా కళ; పనితనము; (ప్రత్యేకత; 

మోసము; నె పుణ్యము; విద్య 
మూ 

BHAT, రం ర5క్కంాల పురుగు; మొలక; 
చి 

మీిడుత 

ర్గాగాగ్భా గాం పనన ఇాడజ్ఞ 
రగా ఇం మృత్యవుః నాశనము; (కా 

చనిపోయిన; నశించిన 

రగ్గు రం పాము; తగరము; భం 

పాముపడగ; ముక్కు రంధ్ర 
ములు 

గ, ఇం గనసిక; కొయ్యబిస 

రార, 0 f10 వెక్కి వెక్కి 
ఏడ్చుట 

గగ ఇం బూజా; భృళళ 
GEA!» ళం బూజు, కోకముడి 

37 

ఇగ. ఇం నవ్వులాట; దెప్పిపొడుప్ప; 

సందర్శ్భోచితమైన మాట 

థాబగ, భం శోభ; సౌందర్యము 

ర్యాషగా[? ఈం. గం శోభించుట; సందర్భో 
చితముగా తోచుట 

ఇగ, ఇం సౌందర్యము; శోభ 

mA. గం శోభించుచున్న; అంద మైన 

కశ కం పరుపు: యుద్ధము; పండు; డాలు 

ఇా₹ఖ, కృంలేదము; దూరము; వేర్చాలు; 

ఛం అదురు, వణుకు 

రకా కం భేదము; దూరము; వేర్పాటు . 

య: కం జాం ఆదురుట; కంవించుట 

కా, కం కుమారుడు: ఇ 

జాగ గం కర్తవ్యము: బాధ్యత; ఇగ 
పగులు; వ్యాప్తి 

శ, గాం బుద్ధిమంతుడు; ఇ్ఞాగాన[గ 
gt: గం చదరంగప్ప యాటల్ 

మంతిపాపు; "+ళాం క్ళతిమవ 

ఫోరరీ 

దాశరాజు ఖం కపటోపాయము; మోనము; 
ఒయ్యారము 

శక, గం జిత్తులమారి; మోసకారి 

mia, (ఇం ఆజ్ఞాను నదర్హియైనః 

చేవకుడు 
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aimed. ఇం అజ్టానువర్తన, 
విధేయత 

ఇం ఇం ఒకఫారమునకు సరిపోవు 

అచ్చు కూర్చు; మాదిగవాని దిమ్మ; 

' చటము 

రశ ₹గిం అబ్జిః ఆర్డరు 

ఇఇ], ఉం ేష్టమైనః ఆర్షరిచ్చి 
తెప్పించిన లేక చేయించిన 

ర్భ₹[7, కం రాజొబ్డి; శాసనము 

GAT, ఇం 0 ఆజ్టాపించుట; 
చెప్పుట 

ర, ఇం. వ్యాజ్యమ; మనవి; 

ఫిర్యాదు 

gi. రాం ఫిబవరి నెల 

mI శం పేలాలు; GE 

కళ్ళా గాం తీవాని, పరువు; గచ్చునేల 

ఇళ ఇగింహుక్కాం పకక, [గం 
తివానీ లేక గచ్చు నేల సంబంధ మైన 

ఇళ్ళు కం కివాన్; గచ్చునేల, పరుపు; 

= గొడ్డలి; పార; గండ గొడ్డలి 
ఎ a 

భాగా కృం పార; గొడ్డలి; గం డగొడ్తలి 

"ET, ళం సంతోషము; 

యాగ, [గం సంతోష పెట్టునట్టి 

గజగజలాడుట 

కశక, ఇం బోండా ణా వే ర్వే రు; 

శుద్దము; సంతసించిన 

TTT, To ఈం. రెవరెవలాడుట, 

గజగజ లాడుట 

PE) 

qe [గాం సంతోషించిన; SEE: 

HE, కం రాళ్లు తొలుచువాడు; ' శీరీ 

ఫరహాడ్”” కథానాయకుడు 

ర్యా౫[౫, రాం విశాలమైదానము; బయలు; 
౧ం విశాలమైన 

రాగా ఇం నిము కీ; నిశ్చింత; మల 

విసర్థనము; fz విశాలమైన 

ga, గా నిశాలమెనః ఇగ? 

BGI ఇం నిశ్చింత; విము క్రీ మల 

' విసర్జనము' 

ర్ధాగళా, f70 ఎత్తైన; గాం ఎత్తు ఉచ 
స్వరము - 

ఇళళి ఆగం ఉన్నతము; ఎత్తు 
రాన, గాం మరచిన; (ఇగ 

mT. గొం మతినురపుగల 

qr శగిం మరపు fA 
రా, గం పారిపోవుట 

grt, fz పారిపోయిన; రం పరారీ 

యైన నేరస్తుడు 

HT, గం (ఫెంచివాడు 

Bardi రం _ఫించివాడుః ఇభ 
_ఫెంచిభాష; [గా (ఫ్రాన్సు సం॥మైన 

mfx, ఇం మనవి; ఫిర్యా దు; 

వ్యాజ్యేము 

యగ, గా ఫిర్యాది; మనవిచేసుకొను 

వాడు 

wham, ఇం గం ఉ్యభముచేయట, 

నిర్ణయించుట" ఖా (గాం వషృభమగుబః 

నిర్ణయమగుట 
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. fT, ఇం దెవదూత 
జ. ఇం తోలుడాలు 

5m, ర (పతివాది 

రాగాల గం మోసము; (క్యా మోసగించు 

| గాం మోసగాడు, బాగ్యా? 

రగా కం అమ్మకము; (లా 
రగా గాం అమ్మబడిన 

రక్షా గ అమ్మువాడు 

రక్లో, గ్థం దూరము; వేరుపాటు; భేదము 

‘Hf. గాం క ర్రవ్యము; బాధ్యత; కల్పన 

గళ్ల, గం మర్కితి ఇం చదరంగప్పరాజి 
పావు; (శ్వా కల్పితమైన; తప్పక 
చేయదగిన 

ణే, ర ఒంటరివాడు; కం చితా: 

జాబితా; దుప్పటి; జం సాటిలేని; 

ఏకాకియైన 

రాధ చ్టార్గాళన్యా ) గ్య గం వేర్వేరుగా; (పతి 
ఒక్కరితో 

ర్ం గం వేగము; తోందర; IY 

GU గా ఊడ్నువాడు; తివానీ పరుచు 

"వాడు; గుడారములు వేయువాడు 
af, గాం తివానీ; గచ్చునేల పరుష: 

wh. fo హుక్కా; (ళ్ళా తివానీ 

లేక గచ్చునేల సంబంధ మైన 

ఇత ర్య వండు; ఫలితము; లాభము; 
(సయోజనము; డాలు; నాగటి కరు; 

“వాణ్యాగము; సంతానము 

రాణ, గాం కొయ్యపలక; ఆరిచేయి; 

పండు; ఫలితము; చాకలి బండ; డాలు; 

రాక ర్హిం ఆకాశము; స్వర్గము 

యణ, ఇం వాం చిందుటు పొంగుట 

రా రం బొబ్బ; గారా! 
ఇ ₹ఇ్యా కొయ్య వలకతో తయా 

రైనః డాలుచేవట్టిన 

రాత గాం ఆకాశపు rn 
ఇ౯ాగ్షాం, గం షం వలితముగా; కనుక 

రాణా f ఫల మొసంగెడు: లాభ 

దాయకమైన 

BATT, కం వివాహనిళ్ళితార్ల మై వధువు 

తండి వరునకిచ్చు తొలిబహుమానము 

రాణ, రం ఫలించుట; ఫలితము 

రాశా. ఖం సు ఫలించుట, సంతాన 

వతియగుట; పరిణామము కల్లుట 

పనన. day కం , Pet 

ర్గాళళాణ్లగ రం వేదాంతము; జ్ఞానము 

రాఖాశాణ!= ర్పొం వేదాంతి, ఇళ్ల 
కాశ: గం పండ్లతో తయారుచేయ 

బడిన 

రా, fం ఫలానా? శలాక 
BT, ఇం గంతు; దుముకు 

mafia, భం [కం గంతు వేయుట, 

దుముకుట 

కశ, గం ఈం గంతువేని దాటుట ' 
ఇళాళ్గా గం ఫలానా, శా (కాం వండ్లు 

పండించుట 
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రానాకి, ర్తం స్తాన లుగుడ్డ; ఒక | లాగినా ఇం గోడ; వహరీ 
రాసా రక మైన మెతనీ' ఉన్ని రా, గూ వాగ్యాటిగల సొంపుగా రాత, గుడ్డ; Flannel ' మాట్లాడువాడు 
BATE. Fo ఫలహారమ; [శం సండ్లు | రాశా, ఆ వంట; పంటకాలము; తెర మ్మాతమే తీనియుందెడివాడు పున స కపిరెచ్చేదము 
Ber ఇం ఫలహారముచేయువాడు BH, (కాం పంటలేక బుతుసంజంధ 
గాగ f నెరవేరిన; ఫలించిన; రెం మైన 

పండ్ల చెట్టు 

గాత ఇళ దిటాణీ; కొంది మొ. కాయలు; 

రెంవృక్షము; [జా లాభదాయక మైన , 

పండ్లునిచె ఎది 

కణ], గ దీవప్పువతి ౩ ఇ! 
రాల! [క్యా ఫలించిన, నెరవేరిన 
maT, ణం నీటిబుగ్గ: చి ము డు 

గొట్టము 

రాశా భం వంట 

బుతువు 

mI: రం కలరా, ఫసలీ శకము లేక 
సంవత్సరము; (జా పంటలేక బుతు 
సంబంధ మైన 

CEE తళా రం మలేరియా 
ice రెం కొట్లాట: తిరుగుబాటు 

రాఇ7 ్యా కలహ న్వభావమగల; 
తుంటరి; తిరుగుబాటు దారుడు 

GI: రం కధ; నవల 

PT నజ, రా కథ లేక నవలా 
Bm (కాగల § రచయిత 
రారాజు ఇం వక కృ్చత్వశకి; వొగ్గో 

పంటకాలము; 

రణ్ | 

గ, ఇం స్త్ర వైద్యుడు 
రాకా ఛాగ్గిం తెలివి; జ్ఞానము 

mr, ఆగం ఆదేశము; హెచ్చరిక 
కడ ఇం కం (జండా) గాలిలో 

.ఎగురుట; ఊగుట 

HTT ఖం గక (జండా) గాలిలో 
ఎగురుట, ఊగుట; శ్రా (కాం గాలిలో 

ఎగురవేయుట 

గాన్న ఇం తెలివి; జ్ఞానము 

రాన్ష[క రాగం ఆ దేశము; హెచ్చరిక 

[గా కం తొన, ముక్క 

ఇ, ఇం గం బొక్కుట 
[ఇ రం బొక్కుట్ట తొన; ముక్క; 

ఒకసారి బొక్కుటకు సరిపోవునది 

రాకా ఇగ నడుమ. కట్టు నడుము 
ర, శాం గంతు; వల; ఉచ్చు; ఇబ్బంది 

Bf. ఇం ff గంతువేయుట; చౌ 

జ్యూ గంతువేనీ దాటుట; నవలలో 

చిక్కించుట 

రగా ఆగం ఉచ్చు; ఉరి; వెడురుచువ్వ 

migar, గా క లోబరచుకొనుట; 

వలలో చిక్కి.ంచుట 
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sh రాగం ఊరిన _ ఇజ్ఞణ - ఉరితీయ 
బడుటి_ఇాాగఇ7-స7- ఉరిశిక్ష వేయుట 

- గొక్రాగ?- ఉరిశిక్షపొందుట 

FIAT To ఉపవాసము; శు 

MrT, f7 ఉపవాస మున్నవాడు; 

ఆకలికి అలమటించువాడు 

mmm, ఆం ఆకలికిఅలమటించుట 

mT dT, ఈం గువ్వా? సృహ 

తప్పుట; భయపడుట 

PIT ర్షం హోలి, హోలీపాట 

గగ్ళ7, రం ఫాల్గుణ మాసము 

ర్లనానా. (క్యా మిక్కుటము; విద్వాం 
సుడు 

గణనలో ర్తెం సింహద్వారము; 

దొడి [నీరు 
ఇ a 

“Br, Fo తునుక; ముక్క; జున్నులోని 

ఇ₹కగగ కొం fo చీల్చుట; చించుట 

mfr ఇం ఆరంభము; చనిపోయిన 
వారి గోరీవద్ద వారి మోక్షమునకై 

ముసల్మానులు చదువు కోరాను నందలి 

జఇందుట 

రాళ ఇం న?౦చునట్టి; ఇాక్షాళాగ్యా 
[క్షణ క్షం ఒక పెద్ద దీవము; మైనపు 

వెతి వెలిగించివృందెడి పెద్దగాజు 

గాను 
(ne) 

య రాగం శోభ; గ 
Grd, రం లాభము; కార్యనిద్ది; (పాపి; 

గుణము 

జందిల 

mraz, fz గుణమునిచ్చునట్టి; లాభ 

కరమైన; ఉసయోగకరమెన 

mre; ఆగం ఏ బ్యూణవిము క్తి వ్యతము; 

విడుదల 

ర, కం పర్షియా (ఇరాన్) 

రాక, గిం పర్షియా భావః ల పర్షి 
యానివాని; జ్ఞా పెర్షి యా దేళపు 

ర్గగాగ ర్భం నాగటి కరు తునుక; 

ముక్కు 

యగ, గం విముక్తి జెందిన; కార్య. 
నివృత్తుడు 

రాళ్ళు ఛం బుణవిముకి కి వత్రము 

ర? ళం పోకచెక్కు; రం అడుగు 

దూరము; ఆడు గు నాగటికరు9; 

నూలువస్త్ర్రము; నుదురు 

రాగ, (గాం పనికిరాని, అత్యధికము 

రా1fణశ రం పక్షవాయువు; గాజా 
gfe, 70 పక్షవాయుపురోగము 

గల 

ర్యా7ఇక[ రం పార? ఇలా 
రా[ఇక్ల్ళ* ఇం చిన్నపార 

PET, | దూరము; ఎడము 
gram, వం 

GIT, రం మలాంపట్టీ; నూనె; ఉత్త రు 

మొ॥ వాటిలోత డి పీన దూది లేక గుడ్డ 

fm. రం వాక్యము? మోసము; చెన్నె 

ముక 

fre: ఛం చింత; దుఃఖము; చింతనము 

fret, ఇం పటిక 
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f527₹, ఇం తిరస్కారము; శాపము 
fear, గిం నాల్గుచ్యక్రముల బిగ్గీబండి 

(లగా ఇం [గం పార్యతోలుట 
గాం రం లోటు; గోల; పోట్లాట 

fH. గం జగడాలమారి 

గాః రేం ఐరోపా; ఐరోపా దేశస్థుడు 

కొరుకుడు రోగము ళం ఆంగేయుల 
ళం 

కతి 

fmt: రం చరోపా నివానిః ళం 

ఆంగ్లేయులకతి ; జ్ఞా విదేశప్ప 

fut, శక్యా మరల మరొకసారి; 

పిమ్మట 

fer, ర్తెం సముదాయము; 

దాయమ్వు జాతి 

fear, రం తిరిగివచ్చుట; తిరసా 

ను; గ తిరిగివచ్చిన 
గాణిళి కం స్వర్గము; ఉద్యానము 
fH. ఇం f% మారుట; తిరుగుట; 

పచారుచేయుద పూయబడుట; చుట్టి 
వచ్చుట; తిరిగివచ్చుట 

fr, గాం గా మాటిమాటికి 
fet, ఇజ్యా అయినవ్చటికి ఇఇ భి 

ఖా రం వియోగము; ar 

fan, ఇం f% తారుమారుచేయుట్య 

ఇటునటు (త్రిస్సుట; వచారు చేయిం 
చుట 

ఇరా గా చరారైన; (నేరస్తుడు) 

wa, ఆం తెలివి; వివేకము 

నగా మరల మరల; తరువాత 

సంప 

ననన 

ffi, | 
గాడా 

ffir, గం రం ఫిర్యాది; మనవి 
చేసుకొనువాడు 

గాగ్యాగ్లా కం దేవదూత; దేవత 

fmaxrima, గం సూ యదార్థముగా; 

aaa 
fH, గం గా ఇప్పుడే; (ప్రస్తు 

తము 

గఇక్ట fఇ నీచుడు; పనిలో వెనుకబడి 
యుండువాడు 

fafa, ఇం ఇ తటప్టా 
యించుట; పనిలో ఆ జా U త్త గ్ 

నుండుట 

fr, ఇం జారెడిచోటు; జాడట 

fear ఇం గం కారుట్మ గా 
జారు డుగల 

free, ₹గిం జాబితా పట్టీ 
య ఇం దోషము; శం (పతియొక 

ఇగ గం రుచిలేని, కాంతిహీనమైన 
PIATAT2T, శం ఈ రోజులలో 
ఇగగ క్పొం నాడాః బొందు; సన్నష్పదట్టీ 

ma, fa నెరవేరిన అదృష్ట 
వంతుడు: జయించిన 

రకా రెం మరకతమణి; వచ్చ; 

నీలము 

m7, ళం విజయము; సఫలత; 
అదృష్టము; (కా ఆకుపచ్చ కలినీన 
నీలిరంగుగల 

వ్యాజ్యము 

కోళ్ల! 

₹౫[0 పిర్యాదు; మనవి; 
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క, ర్తం ఏనుగు; ard 

గల, రం ఏనుగుల కట్టివేయు 
చోటు; గజిశాల - 

FEIT రెం బోధకాళ్ళ రోగము 

కణ, రం మా వటివాడు; agra 

కల, జం ఫీజు; రుసుము 

Haer-fro f్యా నూటికి; Per cent 

గా, గాం గొ (దతినంవత్సర ము 

జ్ఞేఖాగ్గా, ఇం (కం భస్మమగుట; మండుట 
నాశమగుట; వ్యర్థముగా ఖర్నగుట: 

క్రిం గాలివూదు (పెద్ద గొట్టము 
శశ ఇగ్గిం గాలివూదు (చిన్న) గొట్టము 

రం రం బుస; ర్తాగ్గాషాగ 

FETT, ఇం fo బుసకొట్టుట 

ర, ర తురాయి; కుచ్చు 

కాళి శాగిం నుదుటిబొట్టు; ముడి 
gd. ₹[0 చిన్నపుండు; మొటిమ 

gar, Ato మేనత్త; Far 

FIT To తుంపరజిల్లు; పెకిచిమ్ము 

దిడిన వీటిధార; పెకి నీరుచిమ్మెడి 

గొట్టము 

రాగా ర్ల మూ్యూశ్రాశయము; గాలివూదు 

గొట్టము 

రు ఇల, ఇగ్గిం గాలివూదు (చిన్న) గొట్టము 
ర్భశ్ళాణ, [క ఎక్కువ; అవసరమైన 

frre, గం దుబారాఖర్చు చేయు 
వాడు 

fread, ఇం డుబారాఖర్ను; 

తరం లగా 

ర్సరౌ రక్తం పాముపడగ; పాదము; ఒక 

అడుగు కొలత; (ఇ వగిలిన; సాటి 

లేని 

రాలా, స [గం భిన్నమైన; (కమముగా 
ర్రా౭శాణ, 1 లేవి; చిల్లర; కలగాపులగ 

ముగ్గానున్న 

రుల, రం బొబ్బ; 7 

రజా రం భేదాభి పాయము; qa 

శ్రగా[₹ రం బుస ర్ఞారాక్యాగ్గా 
ర్హోర్ష™, రం పోట్లాట; తుంటరితనము; బల. 

హీనత; చెడుగు 

gqfar, 
ఫ్ర, 
డర కం గం ఆత్యంతానందముతో 

పొంగిఎగురుట; ౩ బ్బలు; చిన్నపత్తులు 

మొ॥నవి దుముకుట లేక ఎగురుట 

ధ్ర, ఇం చిన్నిపక్షి 
gaft. ఛం మొలక; 

చిటారుకొమ్మ 

చిగురుటాకు; 

 ఫ్రగ్టార్స కం ఊపిరితిత్తులు; ర్లార్గాజ్ఞ 
ర్తురళ్ళి భాగ్గిం చీరెముడి 
PIT, 70 f%0 బుసకొట్టుట 

BH రక్తం మిస ర్యాక్యాగా 
FHPTTAT, ఇం fr మిసకొట్టుట 

ర్హాగ్ ₹గ్గిం మేనత్త; ఇంకి 
ధరా, కం ఊపిరితిత్తులు; CA 

తయ ఛం మేనత్త ; గ్. 

ERT [షం మేనత కు జన్మించిన లేక 

సంబంధించిన 



రం రాగా. రెక్కల చప్పుడు; fro 

నిజి మైన 

gr Ho వేగము; తొందర; చురుకు 

దనము 

వా. గం పనిలోచురుకై న; వేగము 
గల 

రగా ఇషం తీరుదాటు, నెలవు అవ 
కాళము 

క్షం? ఇం (క్భైా కందించుట; వణ 

కుట; వెలువడుట 

ga, ₹ౌగా రెక్కు.లు తటతటకొట్టుట; 

కంపము; గగుర్పాటు 

క్పాగస్ రాగ వేగము; తొందర; చురుకు 
దనము 

రాగా కాగ అవకాశము; తీరుబడి; 
నెలవు 

రా, కం చపాతి; బొబ్బ 

ర్పుగక్షాళం చం చిచ్చు బుడ్డి; పోట్లాట 
పెట్టు స్రీ 

క్ సళ అల 
రాళ గం ఈం ఉబ్బించుట; పువ్వులు 

పూయించుట; ముఖస్తుతిచేని గర్వింన 

జేయుట; శ్ల్రా గాం ఉబ్బుట; వాచుట 
షుష్పించుటః గర్వించుట 

7714, Fo వాపుఫో ఉబ్బరము; 
అం, కాగా 3 (ద్రవ్యోల్బణము 
Inflation 

gfe, రం నిస్పురవ; నాగా 

CEE రం సువాసనగల నూనె 

ర్పాసొజ్లై?గ రెం తోరణము 

రాచ, ఇం శనగపిండి పకోడి 

ర్పుశళా, రిం పున్స్నము; (క్యా వికనించిన; 
సంతోషించిన 

gar ర్తొం ెకీ చిమ్మబడిన నిటిధార; 

నీటిని “పెకి చిమ్ము గొట్టము 

రః ఇం అస్పష్టమైన ధ్వని 

ర్పళా్తాళా. ఇం గునగుసలు; రం ఊపిరి 

తిత్తులు 

FIP. ఇం fo 
ఊదుట 

gpa, fo పెళ్ళనైన 
PITH. ఇం ఉం గుసగుసలాడుటా - 

రాగ్తాగా్షాం రం గుసగునలు 

Gaeta: ₹ౌం గాం బుజ్జిగించుట 

రక, శం వానజిల్లు; తుంపర 
రః], రం పెకిచిమ్మబడిన నీటీధార; 

నీటిని పెకి చిమ్ము గొట్టము 

రష, ఆగం వానజిల్లు; తుంసర 

రణ, ఇగ్గిం శ్వాస; పొగదమ్ము; ఊదుట 
ఇ, ళం సం ఊదుట్క ని ప్ప] 

రాజేయుట; నాశముచేయుట; భన్మము 
చేయుట 

గరా భం కలహము; పోట్లాట ఒక్రాళాా 

పోట్లాట .పెట్టుట;.గాజ్రాగ్గా..పో ట్లాట 
వచ్చుట 

బుసకొట్టుట; 
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ar. + 1/ Peer TE) + 6 nate 
తననోనననా 

రాగ, fo దద్దురు; బౌబ్బః కీళ్ళనొప్పి; 

వగిలి విడివడిన ముక్క 

రంగు కం ణం పగులుట 

మొలచుట: నాశమగుట 

గ్ా Fo పి చ్చి శ్రే క్, 

ఊదుట; పాముబుస 

గ్షర్గ[ ర్భం మేనత్త భర్త 

ఇళ, ఆగ మేర 
ర Fo పుష్పము; రా 

బాగ కా [కం పుష్పించుట 

గాగ? రం పుష్పము; తెల్లకుష్పు మచ్చలు ; 

ముట్లు; అస్తిక లు _క్ఞ క్ర? నోటి నుండీ 

తీయని మాటలు వెలువషుట 

జ్ఞా ఇం కోనుపువ్వు 01౮11 
flower [ పెట్టు త్రీ 

దాభా ఆ చిచ్చుబుడ్డి; పోట్లాట 

ర్గభాగగ్గా రం పూగుత్తులుంచు పాత్ర 

రాఅ. (ఛం పూవులుగల; పూలతా 
దులు అల్సిన లేక చెక్కిన 

౧ 

రాత, త ణా వికనించుట; సన్నం 

చుట; గర్వించుట; సంతోషము 

ఉప్పొంగుట; వాయుట, కోసంచుట 

గాభ! ఈf[౦ కంటి పువ్వు. 

గ7, go ఎండుగడి 
ల a 

రాజక [ఇ అసభ్యమైన; నేర్చు లేని 
ర్ట శం తుంపర జిల్లు 

రణ ఇాం [భం విసరి వేయుట; పోర 

వదలి పెట్టుట 

చిటుటః 
౧ 

బు వ జ లో ల 

రానా జం సడి పట్టా? స్ ఈ 

రీటు; క్క చిన్న త ంగిడ్డి 
bw 

దానా, గాం [ఫం బాగుగా కలుష 

ExT, గం నడ ముంట్టు కొస చిన్న 

శలగుడి 
జ A 0 ల ఇట్ | 

రాణా గం విసరి జయ చాను; నస్తామి 

pid, 

గానో 
గు ) [చం దురుగుగ లచ: జగాన? 
gf | » 

Ff ఇం భక్ష్య విశేషము 

ఢోణాక్ర[, కం ఊపిరి తిత్తులు ర్ఞణిక్థః 
ర్యా, To చుట్టుత్రుగుల,; చాచా? ఉట్టి; 

చమిరి, pan 

బాధ, ఉపాయము; (భమ; భేదము! 
క[లెగ్గాం వెప, మురిల 

ధగా, 7 [0 అలురుటః టే! 

పూయుట: (తిష్టుట; మార్చుట; (తవ్చి 

ఆధ్యనీంచుట 

గడ రణ రాయచూరు కొరత మ్యుము 

;ళళషినా రం మొర్చుని గానా ౫! 
ఇషం చుట్టు వదయము; (మది 

క్షీణము, గస్తీ; పున రొాగమన మ 

ఛశఢ ల్సి ఇగ్గీం లారిమాట; పోయన టి 
జగ్ ఖాళి మరల; గ్య 
ధి అగ చుట్టుతరుగుటః ౫ న్తీః వీథి 

వీధి తిరిగి ఆమ్ముట 

Barr, గం లీదివీది తిరిగి వనువు 
లము దాయ 

మోసము? నవమ; 
బు 

we Any 
యిల్బుట, 

చో; వ 3, 
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ఇత గ్భృం ఎంగిలి; పరీక్షలో తప్పుట; 

వైఫల్యము, (జ్ఞా విఫలమైన; వరీ 

కలో తప్పిన 

BE ఇం జావికా; పట్టి 

ళా రం లాభము; మేలు 

డల (షా ఉదార స్వభావమగల; 

I 

ఉలవ, ఇగ బౌదార్యము, ఆ! 
చ్లీఇ7, ఖం గం వ్యాపించుట; సృద్ధి 

నొందుట! చెల్లాచెదర గుట; (పచార 

మగుట , 

ఢీశాలకా, 7 జాన్ మోసగాడి; (ళం 

దుబారా ఖర్చుచేయువాడు 

జ. ₹10 మోసము; దుబారాఖర్చు 

ఉత, ఇం ఈం వ్యాపింపజేయుట; 

(వచారముచేయుట; వెదజలుట; విస 

రింపజేయుట; సాగదీయట 

ఢా: రం స్యాస్మీః వైశాల్యము; 

ఢా శి Nem 

ba గం తీర్చు; నిర్ణయము [గ 

తీర్చు చెప్పుట 

ఇ, 0 విలువలేని; నిస్సార మైన 

ణల, గ బెరడు; వైతొక్కు 
కాం రం నుదుటిబొట్టు; fa 

ఖిశ్ర్శ ఇం ఘం విరగ గొట్టుట; వగుల 
గొట్టుట; రంధ్రము వేయట; రహ 

స్యము బయట పెట్టుట; ఒకరి పక్షము 

నుండి విడడీయుట. 

B11, రాం కురుపు; (వణము 

me J 

రాశా, ₹గ! ఇ చిన్నకురుపు 

MIT: 7ం శిస్తు; ఖజానా; అండకో శము; 

సంచి 

రన సం క్ శాధ్యతుడు; శ్రా 

గల? కృం బొబ్బ: తాగా 
1, గం నీటిన్నిపైకి చిమ్ముగొట్టమ, 

"పెకిచిమ్మబడిన నీటిధార 

గని, ₹గ సేన; జనసమూహము 

ఇఇ, క్రైం నేనౌధిపతీ 

జ్ఞ 10 Gమినల్కోర్టు, (క్రిమి 

నల్కేసు; శి&ొస్మృ తిః కొట్లాట; 

"సేనాధిపతి పదవి (కోద్డ 

ఇిఇాషాళాళలగా.. ఆగం... క్రీమినల్ 

భన. ఇం నైనికుడు; (ఇం నైనికసంబం 
ధమెన 

రగా గిం మరణము; 
Aa 

ఇర, [గం మృత్యు సంబంధ మైన; 

శం మరణ సూచన 

కళ్ళ fro fo వెంటనే; తక్షణమే 

1. రం ఉక్కు; Steel 

ఇషణక ణం ఉక్కుతో తయారైన 

arr రం నీటినివైకచిమ్ము గొట్టము! 

పెకిచిమ్మబడిన నీటిధార 

Pf ఆగం (ఫెంచిభాషుర్పు (ఫె౦చి 

వాడు; గం (ఫ్రాన్సు దేశపు 

ళ్ 

ఇఖా రం బ్యాంకు; ణా వంకర యైన; వీరు 

డైన, దుర్గమ మైన; fro (జా వంకరగా 



వళ! 587 ® fear 

వళ్ల? f వంక రగానున్న; (శేష్టమైన 

కాకీ ఇం వకము;ః వకత్యము 

కశ, [గం వంక రైనది; శ్రా? 
47 రాం బెంగాల్; ఒకజొషధము; కోడి 

కూత, నమాజునకై వేయు కేక కేక; 
ఇం 'భంగు' అను గంజాయి నంటి 

మత్తుపదార్థము 

Zaria గా భంగు [డాగువాడు 

కణ, కం భంగుఆమ్ము వాడు 

కళళ? ఛగ్గిం బెంగాలీ భాష; [క్యా బంగా 
మునకు సంబంధించిన 

శ, రం జ్ఞ ఆట బొమ్మ 

ఇషా రం మోసగాడు; దగాకోరు 

యగ (ఇం దగా; మోసము 

శ 0 అలి య్ వం | మోసము; ఇఇ 

కళగా ₹ం గ్లో మోసపుచ్చుట; భ్ల్యూ 
మోసము, ఇ్యా్లా? 

౫77. 7 గాస్యంచదివింవ 
ఇఇ: | జేయుట 

ఇగొగా గా మోనపోయినవాడు; ఇగగ్లా 
గోళాళు కం బంజరునేల; వీడుభూమి 

THI, fo ఫం. TIT 
షక ల అం భాగింపబడుట్య; వంచ 

బడుట 

Fan, రం పంచుట, విభాజనము, 

ఇచళ్ళ్ ఇం పంచుట; సంపకప్పు కూలి; 
పంటమకా 

ఇేరాగాగ) ₹ం ఊం వాటా పంచుకొనుట, 

పంపకము చేయించుట 

కళ్ళ: భం జాకెట్; ఒక విధమగు 

చొక్కా A waist-coat 

ఇగ రెం గట్టు; బంధనము; ముడి; బందు 

fఇ ఆగిన; కట్టివేయబడినః మూని 
వేయబడిన [ ఆరాధన 

ఇళ రాగం నేవు నమస్కారము 

Fant, 0 కో సుగడ్డః 600286 
ఇఇ, దం నమసా్కా_ఇరము; స్తుతి; నీందూ 

రము; తోరణము 

కోళ్యాళా?7, రం సచ్చతోరణము 

కోగగ్గ రాగం నమస్కారము, స్తుతి; 
పూజ; ఇ (ఇ నమస్కరించుట; 

స్తుతించుట; పూజించుట 

ఇష గం ఓక శిరోభూషణము, ణా 

ఇం నమనస్య్కరింపదగిన 

ఇ రం కోతి; ఓడలరేవు 

ఇక్షు కృం ఓడలరేవు; కళ 
ప. 
శో tem ఆడు కోతి, ఇ[7₹ 

₹౫7 కాం నేవకుడు; బానిస 

ఇౌళగ్యా శ్యక క్షం ఈోక్వరోపానకుడు 

derma, Vf భక్త వత్సలుడు; 
ఇళ్ళగగ్గాష/న్గా. (దాసుని కనికరించువాడు 

Tra: 1 ₹గం నేవకుల భక్తుల షె 
ఇళ నాళ | చూపు కనికరము 

ఇషా శా కట్టుట; అడ్డంకి, ముడి; 

కుట; ఏర్పాటు; ఉపాయము 
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శక, zy కైదు; బంధించుట; శా 

పంది; ఖైదీ (గా కై దులోనున్న 

ఇజం 
IT. 

TdT, 

షా ఆం తుపొకీ 

qd, ర్ణాం తువాకికాల్చు నీపాయి 

కోఖఇ౯, రం ఏర్పాటు; భూమిని కొలిచి 
శిస్తు నిర యించుటి? Land-settlement 

శబ, రేం బందు: కైదు; కుదువ; ముడి; 

బంధించుట, చేతి బేడీ 

కాబా రం కుదువ; తాకట్టు; క్రైదుః 
బంధించువాడు [కదు 

కష, గం బంధించుట; బేడీ (తాడు; 

ఇఇ, ఇ సొం దింధింపదిడుటః 
ముగ్గుడగుట; కట్టువడుట 

ఇషా ళం బంధనము; కోట్లు 

Tan, అభ్య [గాం బంధింప జేయుట 

ఇల, రం పరిపాటి; రీతి; ఆనకట్ట; 

వ్యాపార పద్దతి; నీరీత బ తెము 

hc] | ౦ అ ధే 

T2II? To {కా బంధిం పజేయుట; 

ఖై దులో పెట్టించుట 

ఇ[ఇగ్గా, {4 ఖైదులో 'పెట్టదిడిన; కట్ట 

బడిన 

కళ్ళ ర్థం చుట్టము; మి తుడు; సోదరుడు; 
సహాయకుడు 

కేళ్ళలT, రం లైదీీ ఫశ 
కః, చం చుట్టరికము; సంబంధ ము; 

బంధువర్గమ్ము సోదిర భావము 

కం లః జక 171 

కోళ్ళ రం నేేహము;ః నంబంధము; 
సోదర భావము 

ఇళ్ళాళ కొం. కీరీటము; హంస; కొంగ, 
ణం చెవిటియైన; వంగినది; అంద 

మెనది 

ఇళ్ళ? రం ఖె దీ ఖాళి 
| ఇషశా రం నిర్దీతజ తెము; నిషేధము; 

ఆటంకము 

ఇలా ఈం గొ(డాలు; గొడ్డుటావు 
: ముని SS త్రీ వే 

gfe, ళం నివా పాఃదొడ్డీ 

CER ర్భం దుందుభి; యుద్దనినాదము 

ఇళ్ళ, దం నీటి కొళాయి; నెలయేరు ఇ 

ఇషా) 70 గం ఎద్దు రంకెచేయుట్క 

ఆవు అరుచుట 

కోశ, గం వంశము; వెదురు; వీల్లన 

(గోవి క 
ఇోళాఖ/ఇ గం పిల్లన (గోవి; ఇక 
కోశ్షశగ ఇగ, కం. వెదురుచేవ 
ఇల్ల, ఇషం పిల్లన (గోవి; చేపలగాలము 

Fu. ఛం కావడి; ఇ 

శ, ర్భం వరుణుడు; నీరు; సముద్రము; 

సువాసన; శా f వెంట; ళో; 

కూడ; కొరకు; మీద 

ఇక్షు ఇం శ్యకుత్వము; జ్య చెవిటి 
యెన 

కళగా, గం పిచ్చివాడు; గాల 
శ అం [థం విచ్చి పెట్టుట 
ర్యా, రం కొంగ; మోసగాడు; బక 

సురుడు; కుబేరుడు: రాగం వ్యర్త 
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[సపలాపముః (జ్ఞా కొంగవలె' తెల్ల 

నైన 

ఇభ ఇం వ్యర్థ _పలావము; 

THAI 

777 గం కవచము ఖ్ఞాజ్షాలా 

ఇ గొం కవచ ధారి 

స] గం కకత. 
ఇ: ₹ం0 (శ్యాం వదరుట: వ్యర్థముగ 

మాట్లాడుట 

ఇలా ఇ్రగ్గిం వ్యర్థ్యవలాపము; ఇఇ] 
కాకు గృం అవు; ఎద్దు 
ఇణా₹గ[4 గం కసాయివాడు, ఇళ్ల 
ఇభ క గం తప్పుఒప్పుకొ నుట; 

వ్యర్థముగ మాటలాడుట 

ఇష?! గం మేకపోతు 

ఇచ భం మేక 

ఇళళి భం మహమ్మదీయులపండుగ 

విశేషము; ఈ పండుగనాడు దేవుని 

_మెప్పుకై పశుదలి యిచ్చుట పరిపాటి 
ఇల. గం వెతోలు, బెరడు 

qHqId | ఇ|ం వ్యర్గప్రలానము 

a fre వదరుబోతు; ఇఇ 

₹౫గ!₹, భం ఇచ్చుట; దానము; బహు 
మానము క్షమించుట 
ఇళ కొం నిలువదాకీ; శేషము, (కా 

కీయున్న; మిగిలియున్న | 

afr 

ఇళ గాం ళం సుగంధ రాజమను 

arty | యొక పుష్పము ఇభ ' 
axa ) rat! 

ఇ, రాగం ఆడు కొంగ; పూతన 
(రాక్షనీ) 

షర ఇ, 70 [౫0 ముడుచుకొనుట 
కళై రెం మూట; రాళి, ముకుళిత 

హస్తములు 

ఇరా రృం పొగడచెట్టు, Af 
ఇ, ఇం సం నంజాలేక గోటితో 

గీరుట 

ఇగ, రం బెరడు; [ఖా 
ఇ, ఇం కూరగాయ లమ్మువాడు; 

చిల్లర వ్యాపారస్తుడు 

౫3౭4 గం వదరుబోతు; శాల 
ఇగ గ కవచము; ఇకా 
₹TT7, 70 కవచములు చేయువాడు 

ఇన, [0 కవచధారి 
ఇ, ఇం పెన? చకా 
ఇ]: 10 వాటా; భాగము 

aude flo కం The 
క్షార రం వర్ణన; స్తుతి; కాగా 

₹ౌక్షగగగగాం గంవర్డించుట; స్తుంతిచుట 

TT. క్షం వడ్త కొట్లు; గాదె 

[ల [షం సనీనిగొట్టుః ఇల 

రగ], ఇగ .వీనానితనము' ఖ్ల్లశ[ . 
ఇ, ణం గాం బాగుగా; చక్కగా 

TdT, రం కలహము; చికు: ఇబ్బంది 

af. గం డజగడాభమారి 
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ఇ, వాం ణం వెదజిల్లుట, చెల్లా 

చెదరుచేయుట 

కూర్చు రాం అదృష్టము; ప్రారబ్దము 
eat, (జ్ఞా ఆదృష్టవంతుడ 

కళకళ; రాం కవచము; ఇజ్ఞాక్ష్యా 
Tearq+ ల 
గ re ff అదృష్టవంతుడు 

కళ్ళా రం భాగము; దానము; బహు 

మానము; కం ఇచ్చువాడు (అని 
ఆర మావచ్చును' 

@ లో 

కళగా గాం [5 శమించుట; ఇచ్చుట 

AIL, 7) క్యా గాం ఇవ్పించుట; 
శ $f క్షమింపజేయుట 

ఇగ, భాం దానము; బహుమానము 

ఇచ్చుట, క్షమించుట 

fT. .ర్రం దానపవతము 
జగ్గా రం కొంగ; nm - 

ఇల జ ఉం విహువేగముగా; 
HEC ate 

TIT, రం fo తిరుగుట, పరుగెత్తుటః 

పారిపోవుట 

శాత రృ సమానత్వము; ఒకు 
మ్మ డిగా ఆ(కమణజరుప్పుట; (క్యా fy 
పం క్ బద్దమె; తోడొడ 

qt, ర్తం గోశాల, ఇల్లు, మహలు; గ్గ 

చంక; (ప్రక్క 

TTT, కం గ చెల్లాచెదరగుట; వ్యా 
వించుట 

చా 
TIT, షా fhe వ్యాపింప జేయుట; 

చెల్లాచెదరుచేయుట, ఖా (గ్య వ్యా 
పెంచుట; చెల్లాచెదరగుట 

atl. fo ఇల్లు? TTT 
ఇళ్ళానా ఈf[౦ చంక; (పక్క; సమీవ 

స్థానము 

ana. భం ఒక విధమైన చిన్న 
చొక్కా; A short under coat 

TTT, Fo కొంగ; ఇలా 

TTT, Fo దొంగ ( కొం గ) 

భ కుడు? మోనగాడు 

CED గా ఒక ఎెపుగానున్న; (పక్క 

నున్న; ఇం కన్నము; సూది; దారము 
వృందెడి దర్తీ వానిసంచి; చంక క్రింద 

పెట్టుకొను దిండు 

Tm, f70 వక్రమెన; (గా 
ఇ Fo కొంగ; దుస్తులు; మురికి 

కౌప్ప 

TI గాం f% (తప్పుట; షికారు 
చేయించుట, కొం (ళా పరుగెత్తుట; 

తిరుగుట 

AMAT: To [ళా 

చెదరుచేయుట 

qa, ఇం విష్ణ వము; ఆరాచకము 

afr, ఇగిం చిన్నతోట; ఇడా 
afr, రం తోట; జాగా 

వెదజలుట్క్య; చెలా 
ళం ac 

గగ ఆగం చిన్నతోట, ఇగ 
TTT: రం కొంగ; TT 
TMT, Go కం TINT 
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ను ఇ, 

అజ 

TTT, | ర్హం సుడిగాలి; ఇకా ఇ రం శిశువు: పిల్లవాడు దూడ; Tar, (పక్ష, నిల్ల: (జా అనుభవము లేని; ఇచ, ఇం భరద్వాజ పక్ష ' తక్కువ వయన్సుగల [రొమ్ము శ, ఇకా అంతేకాకుండా; తస్ప;ః ఇకా రం వీల్ల వాడు; ఆవుదూడ: డాలు; 
కాక; లేకుండ; faa . ఇల, [ష్య దయగలవాడు 

aT, | ళం నాల్గుచక్రమల గుజ్జపు ఇలా, రం ఆవుదూడ; ళ్ళ ఒక మూలిక 
ఇ § బండి ఇకక[, ఇం ఆవుదూడ 

| | | ॥ అవుపెయ qua } ge పులిచర్మ ము; Tra | ఇకక! ఇం ల ITS: (1 ౨ ఇాతగాా కం వసనాథి, Strychnia 

TTT, శం పులిగోరు; ఒక 977, (కం ఆవుదూడ; కొబ్చాక్రా? TUTE రం ఆయుధ విశేషము | కలెక్? లా ఇకార క్లూ fo _ ' ఇతర. జ్యా దయగలవాడు 
' TTT, రం తాలింప్ప; తాలింప్పవాసన; | వాళళ 

తాలింపు సామ్మగి | ఇనా {go ఆవుదూడ; ఇక? 
TT, కొం గం తాలింపువేయుట; | ఇగ, శం ఆవు పెయ్య బడాయి కొట్టుట లక, రం గుజ్జిపుపిల్ల; A Colt 
వాళ్ళా, రం సుదిగాలి; Tar శాశెశ, రం అవుదూడ; విల్ల వాడు 
77, రాం బజ్జీ za, ర్త మేళగాడు: మేళగా ళ్ళ 
7, [క్షా చిన్నదైన; పిల్లలకుఅను సమూహము 

ఎవైన T7357, రం సజ్ఞలు; పెద్దపడవ 
ఇశగ ఇం శేషము; మిగిలిన డబ్బు; | ఇకా ఇం సం (మోగుట, (వనీద్ధి 

లాభము జెందుట; హఠముచేయుట 
maT, భం గాం మిగులుట: తవ్చించు కా ౦1% వ్ ను. క్రై మేళోగాడు 

ట5 ఇం [క చెప్పుట qerfrgf, 5 ౨ 
౫77, రం బాల్యము, శాక్రషాq్షగా ఇషాన ఇకిం గలభా; పోట్లాట; కోట్లాట; 
TMT To ₹ళ్లాం రక్షించుట, మిగు [గాం (మోగునట్టి 

ల్బుట ఇల్ల [ఇ (మోగునట్టి; ఇన్లాణి వాళ రం రక్షణ, ఆత్మరక్షణ; తప్పు ఇకా? [ఇం వజమువలె గట్టి శరీరము 
కొనుట గలవాడు; ర్తాం హనుమంతుడు 



ఇచ్ళాచాఇభ్లి 592 ఇరా 

ఇనాళళాళళ ర్తం హనుమంతుడు; 

am 
71, రం వెద్దపడవ; సజ్జలు 

Tf ఇం ఉరుము; మెరుపు 
ఇ, [కా తగిన; సరియైన; నిజమైన 

ఇగ ఇ్ల్లోం ఉరుము మెరుపు 
ATM రం గుడ్డ ల వ్యాపారి? A 41129061 

TAIT, రొ గుడ్డ లదిజారు 

mre Tf గుడ్డల వ్యాపారము; 

అమ్మకపు గుడ్డలు 

కాగ గాం కం (మోగించుట; పూర్తి 
చేయుట 

THI eo (ఒకరికి) బదులుగా; 

(ఒకరి సాన మున 

a, ర్త్ం సంత; మార్కెట్ ; బజారు 

ఇెరాళ్లౌశ్తొ ర్తం దిట్ట లవ్యాపారి; జ్షాళ్లా?న్లా 

ZHAI, ₹0 [కా చిక్కుకొనుట; కల 

హీంచుట; బంధింపబడుట 

A717, కం.) ఇరకాటము; చిక్కు 
1774 రం కొనుట 
[4 [0 
ఇరా ర్పొం (తోవ; మ్మరిచెట్టు; తూకొప్ప 

రాయి; గుండము; గారెలు; భాగము; 

ళం డాడుపురి 
ఇకక్ల్,' ₹f[0 వెలిచియ అనువక్షి శ్ఞాశ్రె₹ 

eT, క్రొ తూకప్పురాయి; క్షా 

ఇ]. ₹6 fణం త్రాడు పేనుట, 
70 కాం నలుగుట; నూరదిడుట; 

a | 

డల నలుగుపిండి; (త్రాడుపేనుట కవ 

యోగించు సాధనము 

TET, ) రాం దారి దోపిడి దొంగ; 

AeTTXe / FEAT 

Te ఇగిం దారి దోపిడి; శక్ర 
FETT, Fo దారిదోపిడి దొంగ, కాగా? 

౫1, శాగిం దారి దోపిడి; శా 
కరన, రం 'పెద్దవంట పాత 

CED 
ఇర [కీ* 
౭7+ రం గుం(డని వస్తువు, బంతి; బొట 

సారి 

లాక్, ళం తాడు పేనుట; "సేనకు 

కూలి, పంపకము; భాగహారము 

౭7 కొం బాటసారి; ౯[|ా 
౫౭7, fఇం ఎత్తైన పెద్దది 
TT, ళం మార్గము; పచ్చడి బండ్ల; 

గుం|డాయి 

ఇచే, భాగం మ్యాత్య గార్మె తోట 
ఇక రం జాలెనంచి, Purse 

వంట పా(త 

ఇలా, ర్భం జాలెసంచి; PUsre; మాంస 

విశేషము 

ఇర భాగించు గురు డి ఇం ఇ 
(Divided by లేక by) . 

ఇర ₹ భం వెలిచియ అను పక్షీ; షో 

ఇషా రం మనుష్యుల గుంపు | 

ఇ గం గం. సమకూద్నట 
(పో గుచేయుట 

| ఈగ వంటపా(త; తప్పేలా 
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ఇక, ర్ధాం బాటసారి; MEN 

ఇ, గర్భం గుండని వస్తువు; బంతి; 

ముడుత, మెలి; తూనికరాయి 

షక్ట[? రాం నష్టము; దండుగ; రిబేటు; 

పచ్చడిబండ, విలువగల వస్తువు 

లుంచు పెట్రైః దళారిరుసుము 

ఇగ To వసూలుకాని బాకీ లెఖ 

ఇక], గం చిన్నరాతి బండ 

ఇర్షైషన్హా ఇం గారడివాడు; దగాకోరు; 

గం రూడ్తడు 
కక్ష గం మృరిచెట్టు; ఇగ దిడాయి; 

వ్యర్థ పలానము, ణా పెద్ద; గొప్ప 

శకం, రం గొప్పతనము; కక్ష 

వక్టషర్రః ళం వాగుడు; గాలి 

I. కం [కం వాగుటః బడాయి 

కొట్టుట 

ఇక్రక[౭, గాం వాగుడు A Mutter 
qagafear, గం వదరుబోతు 

gdm, “ఇం మిక్కిలి 

Ted ఆదృష్టవంతుడు 

ఇక 11 పెద్ద, గొప్పః పొడవైన; 

విశాలమైన + 

arin, fro బడబానలము 

ETT. fo Submarine fire 
TET: Yo 

xa, [ఈం ఇం TET 
TI శం గొవ్పతనము; (ప్రశంన 

ఇక్తెక్ణ[₹ః గం. వివాహమైన పిదప 
Fr వువక్షము వారిచ్చువిందు 

38! 

| ఇక, గం పెద్దమనిషి గారె గ్యా 
పెద్దదై న; గొప్ప, 

వైన? (విశాలమెన 

ఇకక ఆగం 
గొప్పతనము 

కఠినమైన; పొగ 

(పళంసః; విస్తారము; 

శక, ఇం డిళంబరు 25వ తేది; 

(కీన్ మన్ దినము 

ఇళ భం వదియము; 

“ఇం పెద్దది; గొప్పది 
శ: ఇం స్పోటకము; 51211. 

pox 

ఇశే₹₹, రాం సుడిగాలి; ఇఇ 

ఇక్థెణ[౯, కం వైస్రాయి (గవర్నర్ 
జనరల్ ) . 

Cig గాం గొవృతనము;ః (పళంస 

ఇకక రం వ[డంగ; A Carpenter 

౦ + వడీంగము. 

లో! (యలు 

ఇకార ఆం ఆధిక్యము; వృద్ధ; 'పెంప్ప 

ఇౌడెగగ ౩0 fr వృద్దిజెందుట; ముందుకు 

సాగుట; దీపము ఆరిపోవృట; లాఖిం 

చుట; ధర "పెరుగుట: పెంపొందుట; 

"పెరుగుట 

ఇడ్దగేగ భం 'చీపరుకట్ట; ఇగ 
ఇగ, గాం సం. వృర్దిచేయట,; 

దీపమార్చుట; “పెకెత్తుట; ముందుకు 

సాగించుట; ధరపెంచుట; [పోత్ప్స 

హూంచుట; పెంపొందించుట; ఖ్యా (క్లూ 

బాకీ తీరుట 

పకోడి; fm 
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శక[ఇ, గం వ్యోవ్సీ; పెంపు; వృద్ధి 
ఇఇ, కం టోత్సాహము; (పేరేపణ | 

ఇ, [కొ (శేష్టమైన; మంచిది; ఇం 
వీటి వెలువ; ఒక పప్పు దినుసు 

య 

ఇచ, భం సెంషు 

కేపకము; బోనను 

ఇకా స్థం వెళ్యుడు; వ్యాపారి 
ఇ పం గం 3 
ఇష, రాగ బాకు; ఇ 
ఇగాంల్లి, ళం చర్చః సంభాషణ 

ఇక, (ఇం వదరుబోతు; ఇ 
ఇగడా రసం జ్ఞాతుం కా 
ఇగ, [ఇం వదరుబోతు; ఇ్నఖకా 
ఇగ్గళగా గం సంభాషణా మాధుర్యము 

aati, (జా సంభాషించకోరికగల 

ఇరగ గాగ ) ఇం f70 చెప్పుట; నూచిం 

ఇగ్గాగాా చుట; నచ్చజిప్పుట 

INT, To క AIT 

ఇ, శ, వాయువు; వాతరోగము 

TTT, రం సీటిబుడగ; పంచదార 

బిళ్లలు; బాణసంచా విశేషము 

ఇకా ఆగం పిందె సంభాషణ; 
. “మాట 

afar, 7 fr సంభాషించుట; 
చెట్లకు పిందెలుప్పటుట 

far, శాగిం సంభాషణ; ara 

ఇ అగి 82 వస్తువుల సమూ 
హము్ఫుు పలువరుస 

ఇరన్, ళం వాస్ప; దద్దు 

వృ ద్ధి; 

శా. రాగా దీపము; దీపప్పవతి ; 

మైనప్పవత్తి 
7, ₹₹0 ముప్పదిరెండు; రం 42 

సంఖ్య 

CEE ఆం షె CHIE 

ఇడ, గం (గంధివాపు; ఇం దిదులుకు ' 

HT, [ఇం చెడుకో రువాడు; విరోధి 
ae, ₹గిం చెడుకోరుట; 

విరోధము 

ఇగ. ఈగ ఆరాజకత్వము; 

అశాంతి. ఉప్య[ద్రవము 
9 

qa ఇం అరాజికత్వము; 

అళాంతి 

ఇ, గాం సరిమైన ఏర్పాటులేని 

TH. ఆగం నరిమైనఏర్పాటు 
లేమి 

TI, fఇం వ్యభిచారి; దురాదారుడు 

mp భగం. వ్యభిచారము; దురా 
చారము 

qf, గం దురదృష్టవంతుడు; 

ITT 
afm ఇం దురదృష్టము 

nT . ( లేనివాడు 

శ, గం సరియైన దన్తూరీ (వాయ " 

౫4, ఇగ్గిం ఇంపుగా లేని దస్తూరీ 
ఇఇ. గ్యా చెడు స్వభావముగల 

శ. గాం చెడుకోకువాడు; గం 

శ్యశువు 
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క్ల: అరిం శత్రుత్వము, ఇ 
శ (ఇృా నిష్కార ణముగా 

సం దేహించునట్టి 

కళగా గ ఇం చెడ్డత లంప్పు; నిరాధార 
మైన సందేహము , 

am. fro నిందించువాడు అవకారి 
కళ ళ్ రాగం నింద; అపకారము; కీడు 
ఇఇ గం చెడునడతగలవాడు; 

వ్యభిచారి 

ఇరా, భం వ్యభిచారము చెడునడ 
వడిక 

షా, గాం దుర్భాషలాడునట్టి 

ఇచ, ఇగ్గిం దుర్భాషలాడుట 
ఇ, (క్బా రుచి లేని; రసములేని 

ఇగ [షం నీచుడు; ధూ ర్తుడు 
Mt, భాగం. నీచత్వము; మోసము 

ఇఇ [గూ రుచి లేని; 
ఇ౭గ్గాగన్లా గం అసభ్యమైన; మూర్గమైన 
aati, ఇం మోటుతన ము; 

మూర్థత, పము 

ఇఇగ₹ గం మరింత చెడ్డయైన 
Tad, గాం బహుమిక్కిలి చెడ్డయైన 
aH fo అసభ్య మెన; శక 

ఇళళి ఇగ్గీం మోటుతనము 
Tf. (ఇ్వా అహంకారి? కాగి 
aefemh ఇగ. అహంకారము; 

EUR 
ఇఇ గా భగ్నహృదయుడు 

ahh, wo నిరాశ fram 

కల. 

తారల: ఇం శాపము; క్లారా 
ఇ, గం శరీరము; షా 

aa, (గా దురదృష్షవంతు .ప; 

aur 
t=, గం దురదృష్టము; జ్ఞఖగ్యా 
ఇర, (జ్ఞా నీచుడు; నీచజాతికి సం॥ 
షారెగణ గాం (ళం పందెము వొడ్డుట; 

నిర్ణయించుట, వర్దించుట; 

కొనుట; చెప్పుట 

షణ, గా అవకీరి గల 

ఇఇ, ఇం అపకీర్తి 
తౌగగగ [70 శారీరికమెన 

ఇఇ గొ నమ్మక(దోహ 
Tf, ళం నమ్మక[దోహము; 

మోసము 

ఇళ్ళ, [గం కురూవిమైన; ఖా? 
ఇరచనకేం శారి కురూవము 

ఒప్పు 

కన [గా వథ్యము చేయనట్టి 
TT! = అపథ్యము; కాగా 

ఇఇ (ఇం దురదృష్టవంతుడు; ఇగ 
ఇ, ఇం దురద్భుష్టము కష 
ఇఇ భం దుర్వానన; కేలా 

TIT, (ఇం దుర్వాసనగల 

గ. [గాం రుచిలేని; ఇిజ్లా 
Tr, జ్యా మత్తెక్కిన; కాముకుడు 

Tr? ఇర్గ మత్తు కామము 
శాణ్చ గా దురాఢర్గుడ్యు రం గుండా 
ఇ, ఇం గుండాతన ము; 

దుర్మార్గము | 
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fT, ఇ దుష్టస్వభావముగల, | ఇఇఇగ్గశే[* [ia అవశకునము; 
చరచిరలాడెడు qT, J xa 
శ, ఆగం కోపన్వభావమ్యు | ఇగ్గాశ ఇగ f7ం మూర్భమైన, అసభ్య 

చెడ్డస్వభావము మైన 

ఇ₹1 (కొం సరియైన రంగుకాని; ఇల, జ చెడు పవర న 

రంగుహోయిన ౭, f70 కురూవియెన; CE 

ర్తం రేగుపండు లేక చె ట్టు | ఇర్గ ఇగిం కురూపము gem 
(వతి కాయలేక చెట్లు; ఇంగా బయట; ఇ, 70 ఎప్బటివలె యధా 
వాకిలి వెలుపల పూర్వకముగా 

ఆ [ ' పతి చెటు. మేష ము TT రాగా టల దో రం ఖు REEL ళం అజీరము; ఇ 

శాక. ఇగ మేఘపంక్తి; మార్చ | ఇకా ణె 
(Transfer) ఇఇ, కొం తెలివిలేని; క లత జెందిన; 
ఇ గా దుర్మార్గుడు; ర్హెం౭ దిగులునొందిన 

ఇగ, ఇం రేగుచెట్టు Ta ఆం తెలివిలేమి; కలత; 
ఇఇ, ఛగం మేఘము; (వత్తి చెట్లు దుఃఖము 

రం మార్పు; మార్చిడి; (పతి ఇగ, [గొం ఆపదలోనున్న; రోగపీడి 

ఫలము, (వతీకారము తుడైన 

ఇ ఖం గం మారుట; మాట | ఇళ్ళా గా నొనట(వాయదిడిన; ర్త 
తప్పుట; చా (డాం మార్చుట అదృష్టము 

ఇరగ గర్భం మార్పిడి; మార్పు; (పతీ | ఇకలే, ఆగం పోటీ; మూర్థపుపట్టుదల; 
కారము; బదులు, (ప్రత్నికియ; (వతి ఇక మింది; పోటీగా 

ఫలము; (ప్రత్యామ్నాయము ఇఇ, ర్భం దొదముకాయ లేక చెట్టు 
ఇళళి ఇం మార్చు, మేఘుపం క్ర ఇష, ₹గ[౦ అపకారము; కృష్ణపక్షము 

నాం జా కురూపియైన; 7, Fo ద్వారా; కారణమువలన 
వ్ ఇ, (గాం కట్టుపడిన; చిక్కుకున్న; 

సున ₹ాగా కరూపము బంధింపబడిన 

en, beer |] ఇగ రం మలబద్దకము 

ఇనా. క అవభమైన ; Tt ఇం నద్దముగా నున్న; కేశ 
an, Ja ఇ, భం త్రాడు; కంఠాభరణా విశేషము 
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గళ్ళ రెం హత్య; qq 

ఇఇ, గాం గాం చంపుట; ర కొమ్ము 
గల్గిన చెంబు 

ఇక ఇం అభివందనము; జలగ? 
కాళ్ళళ షా [వం చంపుట 
కళ్యా రం అభివందన ము; శల 

ఇష[ఇ7T, ) రం ఆలి వందన ము, 

TT, శుభకార్యములం౦దు 

Ta» పంప్పుకానుక 

fq, రాం హంతకుడు; వేటగాడు 

ఇfఇ7, రం విత్తుకొట్టిన పశువు 

ఇషం f చెవిటి; ఇజ్ఞా? 
fT భం చెవుడు; CEU) 

కౌళ్ళా ఛ్రోం సెండ్లికూతురు; భార్య; శ్రీః 

కోడలు 

ఇష! భం ననయువతి; 
ముతే దువ 

= 

TY Fo సుడిగాలి; aTar 

ఇల, ఇషం అభివందనము; రబా 

శల, (ఇం చంపదగిన; ఇల్లా 
రగా రం (వక్తి మొక్కు; నీరు; అడవి: 

ఇలు సమూహము 

ఇఇ, భం పేకనూలుః ఆడంబదము; 

వై భవము; యుద్ధ సామి 

షౌగ్గాళ్రాక రం వనపదేశము 
ఇగ ఆగం చిట్టడవి; అడవియందలి 

యొకభాగము; రం ఆడవిమనిషి 

ఇాగ్గాజాం ర్హం అడవి మృగము, అడవి 

మనిషి 

కోడలు; 

MT: [ఇం రం అడవిలో నివళించు 
లేక తిరిగెడు 

ఇ రం కమలము; 

వృతి 
ఇగ గం ౧గం వ్యాపారముచేయుట 

ఇగ ఈ,ళ్తం ఎద్దుల పెధాన్యము మొ'నవి 
వేసుకొని వూరూరుతిరిగి అమ్మెడి 
వాఢు; వ్యాపారి 

ఇ, 70 సూ తయారగుట; చక్కా 
బడుట; నెరవేరుట, మరమ్మతగుట 

ఇరగ భం శృంగారము; నిర్మాణము 

ఇఇ ర్హం నారవస్త్రము 

ఇఇ, కం ఆడవిపిల్లి 

Tq. ద్జాం అడవి మనిషి, గొరిల్లా; 

చింసంజీ మొ॥నవి 

ఇగ, | ₹గిం  అకులుపూవులు 

TAT లగ చెర్చి కట్టినదండ 

TAT, ఇం వనమాలగ లవాడు; రం 

(శ్రీకృష్ణుడు: విష్ణువు 

లాగ, ల్ఞాం సెండ్రికుమారుడు; కోతి; 

పెండ్లి పాట 

వ్యాపారము; 

తగా. | రం వెదవృక్షము; నింహము 
ఇ, § శి “2 
77, ఇగ[0 ఆడుకోతి; వెండ్ణకూతురు 

శాణాక్షకై ర్తం కమలము; అడవిచెట్టు 

TTT. Fo నారచీర 

ఇగ్గాగాాళి, ర్త కృష్ణుడు; శా 

ఇత? కం ఆడవి; చనా 
ఇ], రాం పెంద్రికుమారుడు, 'పేకనూలు 
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ఇల. రిం ఒకరకమైన ఉన్నినస్త్రము 

ఇౌగ్గగేక రం సముద్రపురేవులు; ౫౫ 

త ఇం 

1 గాం [10 నిర్మించుట; నీద్దము 

చేయుట; తయారుచేయుట, రూపొం 

దించుట, మరమ్మత్తుచేయుట; 

పరిహాసము చేయుట సరిచేయుట; 

కట్టుట 

arama, గం స్వభావనిద్ద మైన 

కణ ఇబ పేరుమీద; పేర; ఎదిరి; 

Versus 

కెలా ఇక బాగుగా; చ కరు గాః 

అత్యధికముగా! పూర్తిగా 

ఇ రం నిర్మాణము; నంగారము; 

ఉపాయము 

14 ఛం నిర్మాణము; రూపము 

ఆడంబరము 

774౭. [ం కృత్రిమమైన; అస్వా 
భావిక మైన 

Tafa, రం అలంకరణము; ఆలం 
కరించుకొనుట 

af, రెం వ్యాపారి: అగ 

af, రాం వ్యాపారము; వృత్తి; వర 

కప్పు సరుకు 

fA, ఇం స్యాం వ్యాపారముచేయుట; 
కొనుట 

far, కొం ¥o ఇగ 
ఇసూ? రం కోమటి; వ్యాపారి 

afar, భం కో మటిభార్య, విని 

యను 

fT, ఇం బనియను 
fT, శరం సంబంధించి; గురించి; 

కంచి (వానికం బె) 

ఇగ ఈగ తోట; అడవిభాగము; 
నాయిక; వధువు; రం వ్యాపారి; 
కోమటి 

కాగల భాగం ఇరువైపుల గెండు గుబ్బలు 
గల కర 

ఇగ, గం అడవి సంబంధమైన 

ఇర. (గాం (సత్తి పూవువన్నెగల 
ఇగాగ్షాల్యా? రం శ్రైంస్తవమతదీక్షి సమ 

యమున చేయబడు ఓక సంసా 

రము; Baptism: శు ద్ధి లే క్ర జాన 

స్నానము 

TAIT, Fo వితృహ౦తకుడు; మోస 

గాడు 

కర్డా | రాం శరీరము; అవతారము; 

Iq, రూపము 

Tq, జా దీనుడగు; పాపమనదగిన 

కరగ శాగ్గిం నీ(త్రార్డి తము 
ఇర్గ ర్వ ఆవిరి; ఆవిరి పట్టుట 

ఇ రం పెద్ద ఆ(ఫికా నింహము 

ఇల. కృం గొప్ప జమీందారు; పుత్రుడు; 

ఆల్లుడు మొ, వారిని ముద్దుగ పీలుచు 

పదము 

ఇల రృం తుమ్మ చెట్టు; ఇషా 
శశ], రం సుడిగాలి; నీటి బుడగ 
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ఇగ రం బాంబు; శివసంటోధనా విశే 

షము; 

౫A? శం ్లాం వాంతిచేసుకొ నుట 

ఇగ ఇబ అనుసరించి; కారణ 

మున 
కలశ రం విరోధము, షా 

కాగ రం దర్జిపిట్ట 
ఇౌళ్లగా రం కథనము; వర్ణన; వివరణ; 

సంభాషణ, చర్చ; ఉపన్యాసము; 

సూచన, పరిచ్చేదము 

ఇొ్గగాగా రం జయానా; ఆడ్వాన్సు; ఇం 
[గం వాగుట; ఇ 

ఇల[ఇ (7, ర్భం అడవి; దీడుభూమి 

71, ఇం గాలి; శీతలమంద 
qaifx, | పవనము 

fe, | [గాం నలుబది రెండు; ర 
ఇళాణళిగా § 42 సంఖ్య 

ఇ. [గం ఎనుబది రెండు, ర్దొం 82 

సంఖ్య 

ఇ₹ గర్భం పెండి కుమారుడు; ఆశీర్వాదము; 

చంక; బలము; ఫలము; మర్రిచెట్టు; 

శరీరము: గ (శేష్టమెనః పరిపూర్ణ 

మైన, దిరువు మోయునట్టి; శాకాం 

అయినప్పటిక్కి కాని; అంతేకాక; 

మీద; బయట 

శా7క్లే రం తమలపాకు అమ్ము వాడు 

ఇగ, రం లారీ లేక తుపాకిచేత 

బట్టి పహరా యిచ్చువాడు; కాపలా 

వాడు 

అ 

ఇ, భం ఆధిక్యము; ఒకటి; వృద్ది 

పెంపు; సౌభాగ్యము; లాభము 
qi, రం వివాహము; IE 

mT. ఇం ఈం మిగుల్చుట; నివా 
రించుట 

₹₹₹, రం సంవత్సరము; ఇ 

771, ఇం గం వానకురియట 
aT, శాగ్గ వాన; వానాకాలము 

Turd f్ఞార ద్దుచేయబడిన, బర్త 
aur, రపృచేయబడిన; ముగించే 

బడిన 

qr, ₹గిం. ముగింపు; రద్దు; 
క _ర్తరపు 

enn గం విరుద్ధమైన 
TTI, (జా నిరిసంప్రదలుగల సఫలీ 

కృతుడు; ర్దెం పుతుడు 

Ter, గాం ఇం TaN 
ee, 0 ద ర్హరషు; ముగింపు 

ఇాళిగళ రం మర్రిచెట్టు; ఇ 
₹₹ల. రం బిల్లేము [౭7 
ఇళళి, ₹ఆగ్గం చిన్నబల్లై ము 
77, రం బర్లై ము పట్టినవాడు 

ఇరగ గం ఈం అపుట; వద్దని 
చెప్పుట 

ఇౌగ్యోన్సా ఇషం నిషేధము? అడ్డంకు 

qa, (ఇం కంఠ స్తమైనః వల్లె 

శా, వేసిన" 
7: గాం సరియైన; తగిన; (క్యా 
గ వెంటనే; ఆజవుగా 
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గా గాం దొర్భన్యము చేయువాడు CREED ణా ఓర్చు; సహనము; 

గ, గొం దిలముగల; రం (కూ TIT, y Endurance 

రుడు; గ గాం ధౌర్జన్యముగా 

ఇ. ఆగి దౌర్జన్యము;ః [0 [0 
దౌర్డ న్యముగా 

షా కం (వతము;ః ఇగ (తాడు 

CEGGE రం పా[త్రః నడవడి 

గ గం [ఈం ఉపయోగించుట; 

వ్యవహరించుట 

ఇాగ్గాగ?, ఇం శబ్దముల వర్ష్యక్రమము 

ఇం [ఇం గొప్ప; (శ్రేష్టము 

7, గం వేరైన; పదవినుండి తొల 
గింపబడిన; [కం fa ఒక వైపున; 

వేరుగా; గూరముగా 

శాక ఇం పదవినుండి తొలగింపు; 

Dismissal 

ఇచ, ఆగం తేష్టత్వముః 2 

IT, 70 (70 పంచి పెట్టుట; ఇకా 

I, గం నడవడి; = 

ఇర ఉపవాసముండినవాడు, లిం 

వక్తి 
ఇఇ, ర్భం ఎద్దు; బానిస యుద్దఖై దీ 

ఇఇ రం బానిసవ్యాపారి 

mer, ఇషం. బానిస- వ్యాపా 

రము 

ఇకార (శా బరువు లేప లేక మోయు 

వాడు; సంరకీంచువాడు 

man, శా బరువు లేష్పట లేక 

మోయుటి సంరక్షణ 

కళ్ళా రం రంగు; అక్షరము; ఇజం 
కాని, అయినప్పటికి; 

ఇబ రం వర్తన [7 
కళగా ఇం f150 వర్ణించుట 
ఇళగ!, గం (గాం వరించుట, వారించుట; 

వివాహమాడుట; నియమించుట; ఆహ్వా 

నించుట;ః ఖ్యా ౫ మండుట, కౌలుట 

ఇఇర్ధా భోం మంచు; శాక్టో 
qi గాం మంచుయొక్కం; మందు 

వలె చల్లనై న; మంచుతో కప్పబడిన 

ఇయ, భం ఒక తినుబండార ము; బర్ఫీ 

ల. గ్య మంచుతో కవ్చవిడిన: 

మంచుమయ మైన 

ఇ ₹గf[ం వాగుడు; రం అనాగ 
రికుడు; ఒర ఆఫీకా (పాంతమ్ము 

[జ్జ అనాగరిక మైన 

గ, [గం గొం బలవంతముగా, 

ఆకారణముగా . 

ఇఇ, గం నాశమైనః వ్యర్థ ముగఖర్న 

చేయబడిన 

4, ఇ[ం నోశము; ధ్యంసము 

ఇగ రం కవచము; ఇ [ఎదుటనే 

qr, (10 fr బహిరంగముగా; 

Am, ఈం ఇం సరియైన సమయ 
మున; (ఇం ఉపయుక్త మైన 

ఇగ కొం కొయ్యలకు రంధ్రమువయ 

సాధనము; బరమా 
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Tr, ₹f[0 వాన; ఇర 
ఇ7₹, ర్తొం సంవత్సరము; ఇ 

qq. Fo జన్మ దినోత్సవము; జన్మ 

దినము 

7A, ఇం కాం వానపరియుట 

7, రాగి వానాకాలము;ః వాన 

ఇాభగ[భే? (కొం వర్షాకాలపు; తడిగానున్న; 
ర్భం వానకోటు; మైనపుగుడ్డ 

ఇగ భం సాంవత్సరిక (శ్రాద్ధము; 

are 

“క, ఆగం నగ్నము 
7: (జా దిసమొలగల; TY 

qigaqiurT (గం పాదరక్షలు లేని (కాళ్ళు) 

ULE 
qr, (గం కో పగించిన; దిగులుగల; 

కొలత జెందిన 

TT, కం మోకు; పంటకాల్వః 

నెమలి 

ణా. ఇం లావుతాడు; బాలింతకు 

పండెండవరోజు చేయించు స్నానము 

లేక ఆనాడు జరుపువండుగ; శం 

నెమలి; అగ్ని; కోడిపుంజు 

ఇడ కం గవ్వః ఇళ్ల 

ఇగ నిం "పెండ్లి కొడుకు పత్షము 

వారు గుంవృగ వెడలు జన నమూ 

హము 

rf, గాం రాం "పెండ్లి కొడుకు పక్షము 

వా 

ఇాగషాగి ర్భం సోదరుడు; ఖాళ్ల 

ఇళ్యిగ్గా గాం [ళం తన్సించుట; రక్షీం 

చుట ఏరుట; కాల్చుట;: ఖా గాం 

మండుట 

ఇషం (గం సమాన మైన; 
మెన; ఇ్ల౭శాం నిరంతరము; ఏల్లు 

ప్పుడూ 

Tm (గాం అన్నివిధముల సాటి 
యెన; ఎదుటి 

ఇఇ, ఈం 
పోలిక 

qe. భం ఆదాయము; ర్తెం బహి 

రత మగుట; ఎగుమతి నరుకు; దోంగ 

సొత్తు; జ్ఞా బయటికి వచ్చిన; పట్టు 

బడిన; ఎగుమతి అఆగునట్టి 

qr శం సరకుల ఎగుమతి; 

పోయినవసువులు బయటపడుటః బయ 

టికి వచ్చుట 

IIa, 
TIFT, 

శా కొరకు; ౩: ౫ fee 
'పేరుకుమా.త్రము; Nominal 

TT ర్హాం వివాహసమయమున వరుని 

(వేలికి తగిలించెడ ఇనుపబొటిమ 

AT, రం పేరుకు మాత్రము 
ఇళ్ళ రెం రక్షణ; ని|గహము 

గక, భం బల వంత ము;ఖ్యళ్యూం ఏల 
వంత ముగా 

fam €o Zo TA 

fT, [శాం బలవంతుడు; ఇత 

నమతల 

ఎదురుపోట్; సాటి; 

ర వసారా 
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freer, భం వివాహనిశ్చితార్థము; నిశ్చ 

తార్థ మున వరున కిచ్చు ధనము 

ఇగొళాక (గా బలముగల; (ప్రచండమైన 

ఇచ (జ్ఞా బలముగల; వదలబడిన; 

ఛం వడియము 
ఇక్షు ర్హం వరుడు; ఇలా అటేయగుగాక; 

ఆయినము; కాని 

ఇ, రం ఉపనయనము, ఉపనయనము 

జరుగు (బాహ్మణ కుమారుడు 

౫1, భీం కనురెప్ప వెంయ్రుకలు 

777, Fo కం TI 
ఇకా గ్య సమూహము; ఇళళి 
TTT, 51 వంచప్రాళి; నడవ; ముందు 

ఇళ్యాగ 1 గది 

ఇ, ర్దం మ్మరియూడలు 

ఇక, ళం కనురెప్ప వెండ్రుకలు 

ఇళ్లే, ఇగ[ మెరుపు; విద్యుత్తు; గ్య చమ 
త్కారముగల; నేర్చుగల 

ఇక్షోన్షాళి క్యా పిడుగుపడి చనిపోయిన 

ఇఖగ, ఆగం ఆధిక్యము; వృద్ధి, ఒకటి; 
లాభము; సౌభాగ్యము; పెంపు 

ఇల, గం మెరుపువంటి కాంతిగల 
షా (కా వేగముగ పోవున ట్ర్; 

పదునుగల్క తీక్ష మైన 

qf, రం ఆకు; యుద్దప్పు కత్తి 

కౌల్ రం దిల్లేము ఇక 
స) శా ఈం వ్యవహరించుట; 
ఇచ్చ, గ ఉపయోగించుట 

i, రెం వడవడి; SUE 

ఇగ భాం మంచుగడ్డ, (ఇం మంచువలె 
చల్లని లేక తెల్లని 

కార్లో గన్న, (షా మంచుచే కప్పదిడిన 

ఇకక ఇఇ, (ఇం మంచుగడ్డ అమ్మువాడు 
లారా [+ శం మంచుకురియుట 

ఇయ గా మంచుయొక్క?ః మంచుతో 

కప్పబడిన 

ఇరా, రం మంచు (ప దేశము 

ఇగ, ఇ్లోం ఒక తినుబిండారము; బర్ఫీ 

ET, fz మంచుతో కప్పబడిన 

ఇలో₹, గాం అసభ్యమెన, ఉంగరప్ప వెం 

(డుకలుగల (వాడు); 'మోటువాడు; 

అఆడవిజాలికి సం; ర్తం ఉంగరప్ప వెం 

(డుకలు అనాగరికుడు; అ'డవి 
జాతి 

7A, రిం అనాగరికత; పషత్వము 

ఇ, గాం కాంతిగల; వడిగల, నేర్చరి 

IT, భం f10 కలవరించుట; లొడ 

లొడవాగుట 

ఇౌళ గం కందిరీగ; ఇల! 

ఇడ, రం నెమలి యీక;ః ఆకు 

ఇళ్ల ర్దం నెమలి; దర్శ 

ఇాఖ్లాజ్చి (క్షా ఎ్యత్తెన; గొవ్పయైనః విగ్గర 

మైన 
ఇల, ఛగ్గ౦ం బొన్నత్యము; 

ఉత్కంర్ష ము 

ఇ, రాం శక్తి; నైన్యముః ఆధారము; 

మెలిక ముడుత; బలరాముడు; 

దార్హ్యము 

బిగర। 
గి 
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శానా. ఇం fro ఆవేశ పడుట; ఇళళి To బలవంతము; ఆత్యా 

ఇభ్లాగాగాణ | నీరు మసలుట చారము; దౌర్భన్యము 

TP, ర్హొం గళ్ల కఫము 

ఇ గ రం దిలగర్వము 

ఇల, రెం బలరాముడు 

భక రం బలరాముడు; వాయువు 

ఇగ, ఈ0 [0 నివష్వుభగభగమండుట 

APPT, ఇం (ఇ్యాప్పలియుట; ఒంటె 

యరచుట; వాగుట; ఆ వేశపడుట 

బాణాల తె[జర ఆం అహంకారము; 

ఒంటె యరప్ప, వాగుడు 

ఇల, ఇం ఫ్రుకృష్తుడు 
Tq, ర్పెం బలవంతుడు; బలరాముడు 

7H, qo (దీయుడు; భర్త 

ఇళ్ళూ ర్భం వలయము ళ్ళ 
శశ, “ఏం ఉపద్రవము; 

అరాచక ము 

ఇ₹భిగళ్ళే [కొం కం తిరుగుబాటుదారుడు 

ఇఇ [ఇం కక్కి శాలి 
ఇధా[₹, రం (శ్రీకృష్ణుడు 
ఇఇ], భం భూమి; ఆపద: (పేతబాధ; 

వ్యాధి 

737, ) ఇం ఆపద; (పేతదాధ; 
లక, § వ్యాధి 

71%, రాం పెద్దకొంగ; ఒకరాజు 

ఇభాాషగ శం (వియురాలు; కొంగల 

పంకి * కాముకి 
అలాల ప్రే 

ఇ [ఇగ ఇం ఇబ్బందులలోనున్న 

ఇగ శకలం విలపంతముగా 

వీసవముః 
(a) 

ఇఇ శాగిం (పేతదాధ; వ్యాధి; ఆపద 

ఇశ[కక రం మేఘము; ఒకవర్వతము 
ఒక సర్పము 

ఇభ రం దిలిచక్రవరి; ఇం నైవే 

ద్యము పూజ; చెలికత్తె, కప్పము; 
బలిపశువ్చ; భూతయజ్ఞము; బలి 

7fez, fa బలియిన్న బడిన; చంప 

బడిన 

afer, రం ఆహుతియిచ్చుట; బలి 

యిచ్చుట 

ఇ అకక రం భూతయజ్ఞము 
eT, ఇం గ్యొం అర్భ్చించుట; 

త్యాగ ముచేయుట 

afezrt, ఇం త్యాగము; అర్పణము 

శభ, ఇం బరముగలవాడు; రం ఆం 

బోతు; ఒం టె; బలరాముడు; నైనికుడు 

7 (శా ఎక్కువగా యినుక కలిపి 

యున్న; రం ఇసుక భూమి 

ఇత. శాగిం. వ్యాధి; ఆపద; (పేత 

బాధ;-ఇాగ్గా..లాలించుట, మేలుకోరు 

చూముద్దాడుట, ఇతరుల రోగబాధల 

భారమును తనపై పెట్టుకొ నుట 

ఇ కళగం మీదుమిక్కిలి; కాని; 

ఇందుకు భిన్నముగా; ఒక వేళ 

TFTA. Fo గళ్ల; లొఫము; ఇ్గార్గా 

ఇంగ గం శ్రే ష్మసంబంధ మైన 

ఇకా, ర్హొం దిల్లేమ్సు లారీ 
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శశ, ఇగో తీగ; ఇరా గౌళ 

షా ర్తం దుడ్డుకర్ర; పడవ తెడ్డు; బంతి 

కరః Bat 

ఇగ, ఈగ తీగ; పడవనడుప్త చిన్న 
తెడ్డు 

ఇం ష్. ర్తం సే 
741, 0 [10 చెల్లాచెదరు చేయుట; 

విత్తులు చల్లుట; ఖా (కాం చెల్లాచెద 
రగుట, ణా రం పొట్టివాడు 

4, ఇం మూలవ్యాధి: 2163 

మాన గాం ఇషా ఒక వేళ; ఆ క్లెనచో; 
ఈ షరతు ప్రై 

శ, రం వసంత ముతువు; ఒక 

మొక్క 

శ, ర లేత వసుషరంగు; పసుపు 

రంగు గుడ్డ, జ్ఞా లేతపసుపురంగు 
గల వసంత బుతువుకు సం॥ 

షరా గం ఇష్టము; శక్తిః ఇగ బస్సు 

జాం చాలీ నంతగా, ఎక్కువగా; 

ఇంతయే; చాలును; (జ్ఞా చాలినంత 

ఇష. రాం వస్త్రము; నివాసము 

ఇ: 0 (గం నివసించుట; స్థిరముగ 

నుండుట, ఆగుట; కూర్చొనుట; 

డం సంచి, మూటకట్టు గుడ్డ 

ఇగ్గా భాం నిర్వాహము; 

బతుకు తెరుష్ప 

47, రం శాలింపు; జా సువాసన 

గల 

కాలక్షేపము; 

ఇౌళ్లాషా?గా రం సివాసము; నివనించుచోటు 

లేక పదతి 
ఛి 

ఇకా క్షం వద్దు; జీల 
ఇబ; రెం చదరంగపఫ్ప బిల్ల; Erg 

Ta ఇం f%ం పునరావాసమ 
కల్పించుట; ఉంచుట; కూర్చుండ బెట్లుట; 

సువాసన కలుగ చేయుట; ఇం 5 

చేతన గుట;ః నివసించుట వాసన 

కొటుట 
ళు 

' ఇరా, ₹f[0 నివాసము; జనసంఖ్య 

CEIERGR రం వళీకరణము 

కరర రం దూత, రాయబారి 

ఇర], ఇం దౌత్యము ఖిళ్లా 
రేగి, రం నివానన్థానమ్ము ఇక 
ఇౌళ్ళగ్గాం రం నివాసముః [ఇగ 
qi, ణా చూచువాడు, దివ్యదృష్షిగ ల 

వాడు, రం ఈశ్వరుడు 

ఇొన్చై ర్వొ రత్నము, బంగారము; అగ్ని; 

జలము; కిరణము 

ఇల], ఛం భూమి; (ప్రపంచము 
ఇలా, రం బాడిస An 2626 

xq, రాగా చిన్నదబాడిన; రాళ్ల చె కెడీ 

సాధనము 

7, రం పతలగూడు; నివాసస్థలము; 

రాతిమకాము 

ఇచ, ర్దొం మకాముచేయువాడు; నివ 

నించువొడు 

ఇచా, ర్త నివనించువాడు 

ఇగ్ల్యాళ్లు రాం నివాసస్థానము 
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qq, ఇం బాసందియను 

తీనుబండార ము 

ze, గం కట్టబడిన; మడత పెట్టబడిన; 

రం దస్త్రము 

కరర? రం జన సంఖ్య: నివాసన్థానము; 

చిన్న నగరము 

TTT Fo వెద్దకావడి 

mh, ఇం కావడి ఇబ 
షరా గ వాగుడు; తప్పుదారి పట్టుట 

కకక? అం [కం తప్పుదారి పట్టుట 

మోసపోవుట; పొరబకుట; ఎగిరి 

వడుట 

ష్య, గం [క్ల పెడదారి పెట్టించుట; 

ఆశ చూపుట; (భమ పెటుట;ః పిల లను 
టబ ౧ 

| బుజ్జగించుట 

TRH Fo మోసము; బుజ్జగింపు; 

టక్కారితనము:ః బుకాయింప్ప 

శరణ ఇం. పెడదారిపట్టించుట; 
(భమ 'పెటుట* బుజగింపు 

న లట తే జ 

74, Fo టర గారి తన ము 

మోసము [సంఖ్య 

ఇక, గం డెబ్బది రెండు; రం 72 
కకాగా ఇం సోదరి; రం గాలియూపు 

71, భం fro (పవహంచుట; గారి 

వీచుట; చవకగా అమ్మబడుట; 
తోలగుట; నష్టపడుట, మునుగుట. 

. 0 
నీటిలో కొట్టుకుపోవుట, తేలట శా 

ణం మోయుట్కః నిర్వ హీంచుట; 

తేల్చుట 

ఇడ, కం సోదరీ భావయి 

సూ ఆగం అగ్నిః జీర్ణళ క్త 
ఇర, రం వాహనము; శా! 

ఇ్యాషా, ఆగ్గిం సోదరిగా భావింపిబదినది 

శార్ధ బక, 
CEEIEY 

ఇ్యాఇ రం మేనల్లుడు: ఖాన 

కలో, రం సోధరి ఆ త్తవారిల్లు 

ఇక₹, ఇకా దయటః ల జ్ఞా 
ఇ, fం చెవిటి; అత్య పెట్టని 

TETIAT To ft వియటికి ఉంటి; 

దుభాదుల మర పించుట; 

పెట్టుట; ఖం గం బయటికి నమ్ముట; 

నీటిలో కొట్టుకుపోవుట; ఎగిరి వీట 

షా గాగ గాం గధ బయటికీపింప్లు ఓ; 
వేరుచేయును ఖ్యా గం జలాటికీ 

వెట్లట, వేరగుట 

Tr fro డేగాలాండ యొ సిడ్నీ 

| ర్తం సోదరీ భర; బాన 

య... 
HVS చ 

ఇక ఇం ఎద్దులసవారీటండి; [ళా 

దృఢమైన; వి సృతమెన; లో తైన, 
ము ఆ అబన Hee bons 

దట్టమైన చిక్కనైన; ఏర్కంళమి; 
అధిక ము రెం చెదరదు 

ఇరా భం స్క మనోరంజనము 
రలుగుట; హాయిగానుంచుట 

ఇళ్ల్షత్యాగాం ఇం ఖం సంతోష "పెట్టుట; 
మరవించుట 

కౌళ్చిగగార్షం మనోరంజనము; సంతోనము 

లాక్ఞాఖ!, ఇం ఎద్దుల సవారిబండి 

ఇ ణా, ర్తం ఆనందము; SI 
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ఇబ, ₹గ[, చర్న;వాదవివాదము; పోటీ 

తర్కము 

ఇజ్షి ఇషా సాం నిర్భయుడుప 

క, వీరుడు 

ara, fr ఇం సాహసోపే 
తముగా; గా వీరోచితమైన 

Tag, నిం పరా [క్ మ ము, 

పౌరుషము 

nT, గం గం (ఫవహింపజేయుట; 

చవృకగ అమ్ముట; వ్యర్హముగ ఖర్చు 
"3, a ఇ ఇ 

పెట్టుట; ర్ం నెపము; సాకు 

౫77, ాం జ్యా నెపముతో; సాకుతో 
ఇకా ఇం వసంతబుతువు; నవయౌ 

వనము; శోభ; ఆనందము; పరి 
హాసము 

శ, (గాం గం పూర్వమువలెనే, 
(ఇం ఉన్నది; ఉన్నట్లుగ; సంతోషిం 

చిన; ఆరోగ్యముగ; నిరమెన 
ర ౬ 

ఇళ భగ గం నెపము, పునః(పతిష్ష; 

యథాపూర్వన్టితి యందుంచుట 

qq, ర్ం (ప్రవాహము aq 

77, ఇం ప్రోదరిః శక 

ఇచే fo చేయి; కాగా 
ఇకా) ళం వీటి వెల్లువ; ఇస్తా 

Tn జ్యా బయటపడినది; బయటి; 
రెం దియటి భాగము వెలువలి 

ఆవయవము 

ఇగ. సూ చెవిటియైనః బా 
7. fa బయటి ; pT 

కాజ లే 

ఇగ. [గం చెవిటియైన; ఇగ 
ft? గం ఈం బయటికి తీయుట; 

ఇం fro బయటికివచ్చుట; బయట 

పడుట 

Tf. (కొం దియటికి వచ్చిన; ముందుకు 

పొడుచుకునచ్చిన; బయటనున్న 

fait, ర్దౌం తలవాకిలి 

fea, [గం బయటికి వచ్చిన; వేరయి 

afta. f7o విరుద్ధమైన, బాహ్య 
విషయాన కుడెన; విముఖుడు; ర్త 

దేవత 

fT. ఇం దాహ్యదృష్టిగల 
ఇగ ర్భం స్వర్గము? అ 
qf, రం వెలివేయుట; దిహష్క 

రించుట 

qf ఇం వెళి; బహీష్కారమ 

fee, గాం వెలి వేయబడినవొడు; 

బహిష్కరింపబడిన 

ఇన, ఇం జమాఖర్ను లేక పుస్తకము 

కాళిగా రం కొతాస్తకము;ః జమాథిర్ళు 

లెక్క_పు స్తకము 

కాకా బయట 

శక, f7ం అనేకము, ఆధికము 

Ig, జ అనేక విషయములనెరిగిన 

వాడు 

ఇ, జాం ఎక్కువ; చాల; అనేకము; 

చాలినంతగా, మిక్కిలి ఎక్కువగా 
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ష్యాగశా గాం అనేకము" చాల 

శరా కా గా గా ధారాళముగా; 
సమృద్ధిగా; తరచుగా; మీదు మిక్కిలి; 
చాలవరకు 

ఇరగ కాల గ్లాం గా చాలినంతగా, 
ఎక్కువగా 

ఇర్థగ గర్భ 
శ? 

జం? 7౫, 
శా, జా చాల; ఎక్కువ; ఖాళిగా 

ఆ నేకవిధముల 
శారా, [ఇం అనేకము; చాల మంది 
ఇక్జా[[, 570 ఆనేక విధముల; తరచుగా 

ఇక్టాగగ్సా రం భిన్నా పాయములు; అత్య 
ధికులయభిపాయము; మెజారిటీ; 
గ్యా భిన్నాభి పాయములుగల 

వ్య, లం ఆతిమూ(తవ్యాధి; నీవవ్యాధి 

క్థగ్గల్సా (గాం మిక్కిలి వెలగల; 
Costly 

ఇక గం (కాం మరలా; గా 
ఇ, 0 [కాం తిరిగివచ్చుట; ఇషా? 
ఇరగ గాం గం మరలా; మరొక 

సారి 

fear, శం (కొత్వకోడలు 

ఇగ fx రం అనేకరూవములు 
దాల్చునట్టి 

ఇక, శరా మరలా; మరొకసారి 

ఇల (ఇ అనేకము; ఎక్కువ; నల్లని; 
ఎర్ఞొం ఆగ్ని: ఆకాశము; కృష్ణపక్షము 

| ఆం ఆధిక్యము. fT 

i i అతాయయని. 

| 
| 

రారా ఆగీం ఆధిక్యము; దాహుళ్యము 

ఇక, (జా అనేకళాస్త్రములు నేర్చిన 

వాడు; విద్వాంసుడు 

ఇకా రోం కోడలు; భార్య; సెండ్రి 
కూతురు 

ఇక్టెక్థ[, ఇం తాం చెట్లు; (జగ 
ఇకా, (జా తిరుగుబోతు, ఇళ 

వాస్త భం నెసము; సాకు 
ఇస్టో[నాళ్లా రం టోయబాడు; పిట్టలపట్టు 

వాడు 

ఇడ[₹, రాం తిరిగివచ్చుట; తిరిగియిచ్చుట; 

fro fr మరొకసారి, మరలా 

ఇరా, ఇం జ్ఞా తిరిగి యిచ్చి వేయుట 
వొక్చ fro fro మరలా, మరొకసారి 
ఇర రాగ, ఛందస్సు; రం సముుదము; 

ఉదారవ్యకి ; నడిగలగుజ్జము; ఓడల 

సమూహము 

qf, ర్భం ఎద్దులరం క; ఆవృఅరవ్ప; పర్యా 
యము 

ఇష్టా రాం వంకర; ఒక వంకరకతి; 
ఆభూవణ విశేషము; నదివ౦ప్ప; 
ధనుస్సు; (జ్ఞా వంకరయైన 

ఇ[%77, ఇం f%ం వంచుట; ఖం గాం 
వంగుట 

ఇరా, రం వంకర; సౌందర్యము; 
Tima, § ఆడంబరము; వక్రబుద్ధి 

qf, fx వక మైన; విలానియైన; 
సాహాన్వీ గుండా; షోకీలా; రం వెదురు 

గ 

బద్దలు చీల్చుకతి 
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లభి 0 వెదురుబద్దలు చీల్చు చిన్న 

ర్ త్రి * పన్ను 

Tig. (జా వంకరయైన; నేద్చగల; 
సాహనీ; పదనుగల 

fT, రాగ కేక; కో డికూత, నమాజు 
నకె వేయుకేక 

నా 

Tix, రం పత్తులవట్టువల 

వ? ఖ్ ళం నమాజుతై వేయు కేక 

కళా గాం (గల్లా ఏరుట; చదువుట, 
రక్షించుట ఇ 570 మిగులుట; 

రక్షణపొందుట 

ఇకా భ్ల కోరిక, qr 
ఇఇ 7 సంతానము లేని; బంజరు 

యెన; కాయలుకాయని; ళం గొ డాలు 

aiqqn, || 
ఇలాగా (కి 
faq, గం f%50 పంచుట, నూరుట, 

భాగించుట 

7/౯. ర్తం రెండు నదులమధ్య భూమి. 
వ్ర 

f తోక తెగిన 
7s, గాం తోక తెగిన (వజవు; అనా 

థుడై న 

క? శాగ్గ్రా తోకలేనినశువు (ఆడ) 

fz, రం "సేవకుడు; బంధనము 

లు ఇం కోతి ఇకా 
ఇ ఛం దాని? ఇజ్ 
గా రెం ఆనకట్ట; A dam 
₹[771, శాం fక కట్టుట; ముడి వేయుట; 

చుట్టుట; కై దుచేయుట; నిర్ణయించుట 

గొ డ్రాలితనము 

ఇక, ఈం పుట్ట; పాముకన్నము 

ఇగ, ర్షం (దాహ్మణుడు; జ్లాగ్షాంా 
ఇషా? గం ఎదమ వైపు; పతికూలమైన; 

అకుభమెన 

శానా ర్ఞం వెదురు ఒకకొలత 

ల్లగ రం ముక్కుఎముక; వెన్నెముక; 
జడ్రీగము 

aig+, ఆం ఎల్లన[గోవి; | 
కాగా నాగం ముంజేయి; బలము, నమ్మ 

కము; చొక్కాచేయిఐ శరణు 

ఇగ రం నీరు; పర్యాయము; ళం తల్లి; 
తారం శబభ్లారంభ మున వచ్చి వెంట, 

వద్ద తో, కలిగిన నిండిన మొ! 

ఆర్థముల నిచ్చును 

Tra. (గాం వినయముగల, (కా 

జ్యా వినయముగా 

777, [ం (ప్రభావకశాలియైెన 
ware, గ కీర్తి గల; గౌరవము 

గల; (కాం మ ర్యాదగా; # 
గౌొరవముగా 

77, [చల్తా ఇరువదిరెండు; రోం 22 

సంఖ్య; కారణము 

ఇ[క్ల ఆగం వేశ్య; వేశ్యలదిరుడు; ' 
మర్యాదగలస్రీ; వాత రోగము! 
వాయువు . 

ఇకా, ఇం నాయిక; వేశ్య [సంఖ్య 

ఇక, fa ఇరువదిరెండు; రం 22 

ఇక, గ్గ ఇరువది రెండువస్తువుల 

లేక పద్యముల సమూహము 



త్ర 609 rrr 

"శా రం వాయువు; అపానవాయువు 

are fo మూర్లుడు; పిచ్చివాడు; 

మూగవాడు; చెడ్డ 

ఇ₹|[గ్రై గం fఇం ఎడమవైపున 
ఇగ? fo వదరుబోతు; అధిక 

(ససరిగి 

ఇ[%7, ₹గ [౦ వాణీ; వాక్ళ క్తి 
Tr, ) fro షం (క్రమముగా; 
ఇగ, |) నియమానుసారముగా 

afar fo “ఇగో ఇ కక్టం 

ఇస్స్ ఇం మిగతయున్నః ఇష్టా 

బాకీ, తీనివేత; శేషము 

శ, బా కీదారుడు 

rT, Ho కళ్లిము; ఇ్లాగ్యా 

ఇ[, ర్షం తోట; చెట్ల నమూహము 

Tree ఆf[౦ కళ్లెము; కశెపుత్రాడు 

షాగ్గాగ్గ జం f%0 మాట్లాడుట; అటునిటు 
తిరుగుట 

7m, “క్యా మిక్కిలిసంతోషించిన 

వాడు 

ఇౌళఇళ్ళా రం తోటమాలి; 1 
ఇౌగ్యాళా/ గగ =f తోటపని; తోటకాపలా 

TIT, fo ఎతైన నదిగట్టు; (త్రాడు; 

ఉచ్చు, వల, ఎడారి 

ఇగ, గా విష్తవకారుడు; తిరుగుబాటు 

దారు 

అగ], కం చిన్నతోట 
₹[౯7₹, రెం పులిచర్య్మమ్యు బొచ్చుకందిళి 
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కళ్ళా రం పెద్దపులి, నింహము 

rf. ఇ్రగ్గిం ఆడుపులి 
ఇల ఇం గజ్జలలో లేచు బిళ్ల; ఒడినె 

గడ్డలు 

ఇళ ఇం వాక్యము; వాక్ళ కి; వాగ్గా 

నము; మాట, సంభాషణ 

Tr fo బిడ్డ; ఆవుదూడ 

ఇల, భం ఆవు పెయ్య, ఇగ్యాళా? 
కౌ్గా రం గుజ్జము; వాద్యము; ce cp 

కాకుండా; త్ర ప్ప 

ఇఇ, కం డేగః షా కొన్ని; కొందరు; 
వివిధములై న; వంచితుడై న. ;విశిష్టమైన; 

శకం మరొకసారి 

ఇగ, ర్పొం వాద్యము, ఇగా? 
౫77, 0 కం పోట్లాడుట; (దెబ్బ) 

తగులుట; చేరుట: |మోగుట; (పనిద్ది 

గాంచుట; విలువబడుట 

ఇగ్గారా Fo సజ్జలు? Millets 

ఇ. రం వాద్యము; ఇ[ఇ7 
తాళ్గా-₹1% Fo మేళతాళ ములు 

fT. 7 గం నాయ్యశాప్ర్రసమ్మ త 
ఇగ్నా[1, ౨ మైన; సాం(పదాయాను 

కూలమైన; (క్లూ గ్లూ నియమానుసా 
రముగా; న్యాయశాన్ర విహితముగా 

₹[7₹, ర్తం సంత; మార్కెట్ బజారు 

rT» గా సాధారణమైన; మార్కెట్ 

సంబంధమైన, మర్యాద తెలియని 

ard fi, ఆం వేళ్యః షా! 
ఇరగ ఛం నమ్మదగినమాట 



కా 610 కక్ష్యా 
క, f పం Eiwakas ఇశ్రా, రం దిడబొనబము; (బహ్మాణుడు; 
mf, రెం గుల్తిము; వక్షి బాణము; 

గాం పోవునది 

7H భాం ఆక్క. ర్ం గుజ్తిము; 

మేళగాడు 

Tr గ పందెము; ఆట; షరతు; 
తమాషా; మోసము 

శా గిగా * రం గౌరడివాడు;' ఐం దజాలి 
కుడు 

nf, ఇం 
మం(తక త్రై 

శశ, ఇకీం గారడి; టక్కరితనము 
ఇనా ఇాబ్తూం కౌకుండా; లేకుండా; తప్ప 

Tr ర్భాం బాహుతు; బాజుబందు; వక్ష 

రెక్క 

ECE 
ఇజ్ఞశా, 

గార డివానిభార్య, 

6స9దికడియ ము; 
యూరము 

₹77, ౭7౦ కాకుండా; కాక లేకుండా ' 
₹777, ర్య తంట, చిక్కు, -పోట్లాట 

ఇభ 1 సం చిక్కుకొనుట; కల 
హీంచుట్య బంధింపదిడుట 

Tr, రం తూవిక రాయి? 30 మెలి; 

మార్గము 

Ten, వాం fx 

మెలివేయుట. 

ఇగ ఇ, శారా పూదోట; fer 

ఇర ఇం వూదోట; గిన్నె ర్ క; 
మ్మా 

ఇశ్రా ఇభ ముళ్ల కంచె కళళ 

మారుట; పేను; 

కళ్ళు రగా 

గ బడబాన ల సంబంధమెన 

కక రం ఆవరణము; వపళాల 

పండ తోట; పూదోట 

షః, ర్భం విడబానలము ఇక 

ఇ, ₹[0 వరద; ఆధిక్యము; వృద్ధి; 

లాభము 

Arg, ఇం కం క్వి కార్యా 
ఇాన్ఞా, ళం వృద్ది; వెల్లువ 
ఇర, ర్తం బాణము, ఆవుృపొదుగు 

qrfursq, ర్తెం వృ శః వ్యాపారము 

ZI, ఇం మాట; సంభాషణ;విషయము; 

చర్చ; సందర్భము, (కిజ్ఞి; 5 రహ 

న్యము; గూఢార్థము; ఉద్దేశ్యము 

గా అభం సంభాషణ! ria. 

fan, ర్తెం ఆంతఃకరణఘు; లోపలి 

భాగము 

Tr. (శా ఆంతరంగికమైన;ః లోపలి 
ఇ షానా [గాం మిథ్యయెన, రద్దయిన; నిరు 

పయోగమైెన 

ఇ. గం వ 8; Td! 
ఇగ, fw విచ్చివట్టిన; ఇర్రానా 

గ్గ, (ఇం వాగెడువాడు; ఇ 

ఇ. కరా తరువాత, నిరర్ద కముగాః 

ణా తగ్గించబడిన; వడలబడేన, ర్డొం 
గుజ్జముు తర్కము; షరతు; రీతి; 6a 

గాలి, చర్చ 

| షణ రం కొలిమితిత్తి (ఇంటి 
కొనకు) (వేలాడగట్టిన పంభా 



ఇకా 611 qr 

ఇ7[₹₹[₹ రెం దిట్టకలయగుట "శానా రం బాదాము కాయ లేక చెట్టు 
Yr, 70 (సం వాదించుట; బెదరిం | ఇగ, గం బాదమరంగు లేక ఆకా 

చుట; సోట్లాడుట రముగల; రెం వాదమురంగుః ఒక 

Tm (0 ముఖస్వతిచేయువాడు; చిన్నపకీ; ఇళ్ల చిన్నబరిణె ఒక 
కోతల రాయుడు మిఠాయి 

TramTiafts ళం బడాయి; గప్పాలు; qrfz, 37౭ వ్యర్థముగా; కళా గ 

ముఖస్తుతి Tf, (శా (మోగింపబడిన 

క్యౌగషాగా రాం తెరచాప; రగ[శ్రా 
కాగా ణా [గాం తెరచావ ' సహాయముతో 

_ కదలు నావ 

ఇక రం మేఘము; నీరు; నూలు 

ఇౌగెగా రం మేఘము; ఒక పాలరాయి 

TAT, క్షం జలతారు; కా 

ఇ[ఇక[డ, రం చ్మకవర్తి; చదరంగవ్పరాజు 

పావు 

Tr రం రాకుమారుడు 

ఇ ₹షాగైత్తాళ ఇం రాకుమారి 
ఇక, నగి రాజపదవి; 

సా(మాజ్యము; (పభుత్వ ము 

ఇ[2ఇక్ర[, [గాం రాజా ర్లమైన; చక్రవరి, 
యొక్క; భి రాజ్యము; ఇచ్చ 
వచ్చిన నడుత్వ [ఖర్చు 

ఇ! కాజ, రం మిక్కిలి దుబారా 

Trad FT, | రెం రాజా; 
777 !, gtr. ₹నాగ్గా! 

ICED రం నేటిరాజో, నేటీచ్చక 
వర్తి 

ఇఇ [గాం అనవసరముగా; 
వ్యర్థముగా; ఆగి వదరుట, వాగుడు 

ఇ[477%, రం గౌరడివాడు; ఇగ 
ఇద్ద? [క్యా గబ్బిలము; ఇలాగ[ఇక్థ 
షా[2, రం అడ్డంకి; బాధ; కష్టము 

₹[బ, జా బాధించునట్టి, అడ్డు పెట్టు 

నట్టి; ర్హాం స్రీలరోగవిశేషము * 
ఇగ, ఇం కష్టము; అశాంతి; బాధ; 

భం గాం అడ్డు పెట్టుట; ఆటంక పర 
చుట 

ఇళ్ళా ఇం విఘ్నము; కష్టము; భయము 
₹షగా గం విసుగుజెందిన; బాధింన 

బడిన; ఆటంక ముగల 

ఇల్లా fr వీడింపబడిన; నిర్భంధింప 
బడిన; జవాబుదారిగల 

ఇగ్గా, రాం దాణము; పెద్దల; కాంతి; 
ళా అలంక రణము, అలవాటు 

' ఇగ్గాగ్షా రం విలుకాడు; యోధుడు 

ఇ ఇం వేషము; ఒక విధమైన 
పట్టు (బట్ట) 

ara. ₹౫ మాదిరి; నమూనా 
ఇష, fజ తొంబది రెండు; లం 92 

సంఖ్య 

[7౫ రం వానరుడు; కోతి 



ఇగ 
నటనని 
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ఇ 

ఇ[ఇ7, ఇం నేత, 
గురు; రితి, ఇం (జా (నోరు తెర 

చుట; (రంధ్రము) వెడల్పు చేయుట 

ఇగ ఆగ్గిం అలవాటు; వాణి, కాంతి; 

అలంకరణము 

ఇగ కాగా వేషము; దుసులు; అలం 
కారము; ఆడంబరము - 

ఇను ఈగ వాణి; వర్ణము; కాంతి; వాణి 

జ్యము; కం దెక్యుడు; పారంభకుడు; 

(పేరకమ్యు కౌరణరూసమ 

ఇసాషాల్సి రం మూలకారణము 

ఇల, ఇం మర్యాదగలన్తీ; 
పాత 

ఇ[7ేన రం విలుకాడు; యోధుడు 

ఇర్చా ఇం తండి; fry 

౫77-7121, రం పూర్వీకులు; qa 
ఇగ [ఇం దీనమైన; గతిలేని; పాప 

మనదగిన; దిక్కులేని నీచమైన 

ఇగ రం తండి; గాంధీమహాత్ముడు 
ఇకా కళ్ళం ఆవిరి; భాగా 

ఇగ) fa నేయబడిన; 

rT, § రకమైన పట్టుబట్ట 
౦ ర్ 

ఇఇ. ర్వ ద్వారము; దర్చారు; ఆధ్యా 

తీకోయు; విషయము 

ఇఇ ఇం విషయము; సంబంధము 
శ, ఇం వంటవాడు; ఇకా] 

qT, ర్తం తండి; రాత; వృద్దుడు; 

మల్ల లముడద్దుపే రుః పాధువృల సంబోధ 
7 ~ న. 

సపేకనూలు; దుసులు నా[లశా, రం బాబిలోన్ నగరము; తండ్రీ 

ల్లాక్షి, గ్లౌం సుషమ్యుడు; 

గొరపవాచక శబ్దము 

క[ఇ్కగ శం (చాహ్మణుడు; ల్షాగ్షాంా 
Gy pep గం మిద్దె; అటక; గం ఆభూ 

వణ విశేషము; ప్రీ? గం ఎడమవైపు 
విరుద్ధమైన 

zr, ళం గాలి; పిచ్చిది; సీటిచెరవ 

ఇ, ర్తొం దూత; విద్యార్థి; చదువరీ 

ఇ, రాం కానుక వాయనము; దియానా 

[ఇగ రం కౌకివ M37 
ఇఇ, గం ఎడమ; (పతికూలమైన గా 

ఎడమచేతితో వాయించు తబలా 

తళ శకం ఎడమ వై పుగా; (వకికూలి 

ముగా (సార్ల 

TT [గం గాం మాటిమాటికి; అనేక 

ఇగ రం ద్వారము; ఆ(శ్రయస్టానము; 

బరువు; 'వెం(డుక; బాలుడు; దర్భార, 

ఇం పర్యాయము; ఆలస్యము; సమ 

యము 

ఇ గా బరువుమోనెడు 

| ఆగం పెద్దడేరాః రాజనభ 

"పెదమ 
ద గుమాసా 

arf గాం బరువు మోనెడు; ర్తం గడీ 

దోకువాడు 

TT, Fo మిద్దెమీదివసారా; వరండా 

ఇగ రం అమ్మకపు సామగ్రి; 

ara. § ఆహారసామ్మగి; విరిగిన 

వస్తువులు 
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rT [ఇం దిరవుమోయునట్టి; 
రం కూలివాడు 

maar భం 
కూలి 

ఇ గ్య (ఇం మాటిమాటికి; 
అనేకసార్లు 

₹[₹1, ఇం క్యూ ఆటంక పరచుట; 

నివారించుట; కాల్చుట; వెలిగించుట; 

ఇ, గం సం(డెడు; రం 12 సంఖ్య 

EFT, ఇం గుణింతము 

ఇక ఇం అనేక వాకిళ్లు గల వేసవి 
గృహము; వండెండు లేక అనేక 
ద్వారములుగల మంచి గాలి వచ్చు 

ముంగిలి 

TrEATYT, కిం పం్టడెండు మాసము 

లల్లోని (పకృతి విశేషమల వర్ణనగల 

పద్య లేక గీత విశేషము; అన్హోబుతు 

వులలోను పాడదగుపాట విశేషము 

rT, గం సంవత్సరమంతయు 

షుష్పించి వసంత బుతువువలె వుండు 

నటి 
ణల 

క. రం కొమ్ముల దుస్పి; 

afar, J A stag 

srr, fo గా అనేకసార్లు; మాటి 

మాటికి 

TITY. Fo కుమారుడు; దాలుడు; (జ్ఞా 

పిన్నవయస్సుగల 
TT, ఇం పెండ్లి కుమారుని పెక్షీపు 

వారి సమూహము 

మోతపని; మోత 

ర] ఇం వర్షా బుతుపుకు సంబం 
ధించిన; రం "పెండ్లి కొడుకు విషపు 

"పెండి పెదలు 
య ది 

ఇగ, రం నీరు? రబ 

ఇ రం కొత్తులకుసాన బెట్టువాడు 

వా (గజం శాం పెద్ద డేరా రాజనభ 

Trfxa, శుఘవ 
ముయు* 

Tra, | రెం ; Iw 

ff, దం సమ్యుద్రముః శా 
ఇాగ్యాషా/జ్లు రం మేఘము; ఇళ్ల 
qf ఇం వానాకాలము; వాన 

ఇరా భగం వంతు; గగ నవయువతి; 

వాలిక ఒడ్డు; అంచు; ఇల్లుః కీటికీ; 

కకాతురు? ర్షం విస్త రారులన్మ్య్ము ఈక 

హీందూ జొతి 

arta (ఇం. క్లిష్టమైన; 
సన్నని, సూక్ష్మ మెన 

qr, గం నూత్మదర్శిః చియ'క్ర న 
దుద్దిగల 

rdf శాం సూతత్రదృష్టి 
ఇ, భం పలుచదనము; తీకనుక; 

సున్నితము; నూకు త; నన్నన 

qr షా ff నంతువారీగా 
ఇక రాగం రం ఇనుకి? వెళ్లా ఇగ 
ఇళ ) భం తుపాకి సుండు, (iu 

Aree, 9 Power 

సున్నతి మైన; 

లోల, (జా తుపాకిమంముకు నింటందిం 

చిన్న తుపారోమండు టార్చబడిన 

ఇసు కక చిట్టచివరణః fre 
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ఇ ఇ ఇం గురించి 
తగా రం వెండుక; బాలుడు; ఏనుగు 

గున్న; పాలు; అద్దపుపగులు: ఆషా 

కంకీ, యువతి; గ తిన్నవయస్సు 

గల; మూర్చడగు 

7[కా, ర్థం ఏీల్లవాడు; 75 

Pm ఇం బాల్యము; పనితనము 

ఆఅ భం బాల్యము; అమాయ 

కత్వము 

71౫7, రం బాల్యము; 

. అమాయకత్యము 

ఇళళి, ₹గ్ళ0 బాలిక; శాక! 

ఇనా. క్యా బాలక సం; బాలకుల 

యొక్క 

ఇాఇగాగా గా ర్ం వ్ల్లజిల్ల; బాలకృష్ణుడు 

[భక రం విదియనాటి చం(దుడు 

[ణా రాం బాలభటుడు; 30 Scout 

!, ఛం బొ కన; A bucket 

77. ఇం శృ కాల్చుట; వెలిగిం 
చుట 

ఇ. రిం దాల్యము; క్ష 

ఇఇ షా, ర్త సంతానము? పి ర్లికెల్ల 

[ఇ రం భర్మ; (వియుడు 

ఇభ ర్హం బులాకి' ఒక పంటవురుగు; 

పరిమాణము; జ్ఞా వైవనున్న; ఎతైన 
అమాయకమైన; చీన్నతనపు; ళు 

బాలిక; కుమారి; ఫ్ భార్య, యువతి 

ఇగాళ్ ఇ మీగర; జ్ఞా చైనున్నః 
మిగిలియన్న; అదనము 

పనీతనము; 

కనాను 

ఇక TA], శ (జీతము కాక) 
అదనష్ప రాబడి 

TrATHTAT, go మేడ_పైనిగది; బాల్కనీ 

ఇర్గ ర్తం తిరుపతి వెంకటేశ్వర 

స్వామి 
ఇగ Fo ఉదయప్పఎండ 

Tr, ౯ొం గొవ్పపదవి యందున్న 
7777, రం బాల్యము; ఇఇ 
IPI, ఇవా. పైపైన; 

బయటనే 

TT (గాం. నిష్కపటమైన 
శ[అ[, ర్దాం బాలసూర్యుడు 

ఇగ, ళం మంజరి; ర్భం వాలి 

fe, రెం యుక్ళ వయస్కుడు 

afer, fro యుక వయస్కురాలు 

rf, రాం శిశువు; మూర్చడు; దిండు; 

వృద్ధి; [ఇ బాలోచితమైన్య తెలివి 

మాలిన; వి వేకములేని 

₹rf. రాం జాన; [IY 
fe, రం పొట్టివాడు; ఇగ 
ఇఇ, ఇం తలగడ; దిండు 

ఇళ భీం చెవిలోలకు, కంకి; రం వాలి 

ఇౌళిఇగ fro వృద్ధి; పెంపు 

ఇఇ ఇగ్గిం ఇనుకః దోసక్టాయ 
ఇ ఆం రం ఇసుక ఇ 

ICE ర్షం విదియనాటి చం(దుడు 

కష ర్ఞం గాడిద బలిచక్రవర్తి కమా. 
రుడు; గా బలియివ్వదగిన; మె తని; 

బాలురకు హిత మైనది 

బయటి 
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77, రం వా.మువుః; అపాన వాయువు, 

వాతదోషము 

77, గం గొం అటుపిమ్మట కూడ్య 

అయినప్పటికీ 

ష[ఇళగ భీం దిగుడుభావి 

ఇ[ఇగ గొం ఏబదిరెండు; రం ర్లీ సంఖ్య 

కడం [షం పిచ్చెక్కిన: ర్ఞాం నమ్మకము; 
విశ్వాసము 

aq, రం వంటవాడు; వాళి? 

ఇఇ?ళగాగా క్తెం వంటయిల్లు ఇళ్లే 

amr, భం వంటపని 

ఇ[ఇ₹[. క పిచ్చివాడు: ఇ 

a, | ఇం శాం raft 

rT, [కొం నిచ్చివాడు; ౯౯౮ 

[7 ర్పం పచ్చి? TTT 
ఇళాళ ఈf[0 పిచ్చిది; దిగుడి వావి 

ఇకక ర్పొం నివాసి; fT! 
ఇళ్ళూ Go కన్నీరు; ఆవిరి; లోహము; 

ఇఇ -పోలీనులు గుంపును చెదర 

గొట్టు గ్యాసు; Tear 028 

ఇ, రం నివాసము; నివాసస్థానము; ' 

ఇ, f అరువది రెండు; రం 62 

సంఖ్య 

[శన రాం పా(త్ర; వస్త్రము 

Tra To fo నువాసనకొలుగ 

జేయుట; ₹గా సువాసన; కోరిక 
7 క్లం (ప్రాతఃకాలము, దినము 

₹[₹7, రం భోజనాలయము; నివాస 

స్థానము; నివాసము 

rh జ్యా సువాసనగల; గుడ్డతో 

కప్పబడిన 

ఇన్గగ॥ [గాం నివాని; చద్దియిన; ఎండిన; 

వాడిన; వానీన 

ఇరోజు ఛం ఈద్ పండుగ మరు 
సటి రోజు 

వాల్చా, ఇం. నుగంధిత పుష్పమాల; 
రం వాసుకియను సర్పము 

కళ్ళా ర్వం వాహనము, మోయువాడు 

ఇజ్ ఇం ఒల్లవే లేం మీనామోయు 

నది 

EAT. గం ఈం మోయుట; తోలుట; 

విసరి వేయుట; ఊడ్చుట; కొట్టుట; 

దున్నుట; 7౦ "ఇం [పవహించుట 

ఇల గం నేన: నది 

ఇళ్ల? గం బయటి; దూరమున; 

పెర దేశమున వెలుపల గం బాహ్య 

రూపము; పరదేశము 

ఇశ్రా ర్త్తం ఈశ్వరుని సగుణ 

రూపము 

ఇగ వ్ల లం వైవెన; దూర 

దూరమున 

TIZTTIWI, Fo 

బయటి 

ఇ₹|జ్రఇఇ ఇగ ఇషం పాకీ Mf 
ri, జాం బయటి; పరాయియైన ; 

విదేశ సం॥ 

పాకీవాడు; (జ్ఞా 
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arte, శాల బయటనుండి; పైనుండి i, 1010 రెండు; ఇ 
ఇకలే], ఛం నేన; నది we, J 
afer, ఈజ్యాం కం ret faaraT, ఇం fF (నసవించుట; 
కాజ్ఞా ఇం చేయి; భుజిము 

ఇగాళ్ళణ, రం చంక 
[కం రం ఆధిక్యము; విసారము; 

సమృద్ది 
మ 

తస్యా 70 గేం క్షా 
భా రిం వాహనము; (కా బయటి; 

బిహిష్కరింపబడిన [ధ్యము 

గ్ా రం నీటిచుక్క; బొట్టు: (భూమ 
17౭7, కొం పెద్దబొట్టు; [బొట్టు 
(ఇళ ఇం బిందువు; సున్న; గుండని 

{క్ట గం సీటిబొట్టు; సున్నః (భూ 

మధ్యము; శూన్యము; ఆనుస్వారపు 

గురుః నుదుటి బొట్లు 

fr ఇం ఈం (గుచ్చుకొనుట; 
బెజ్బముపడుట; చిక్కుకొ నుట;క్ష్రా (క్యా 
బెజ్జిము పొడుచుట 

జ్యా రం ముత్యములకు రంధ్రములు 

పొడుచు లేక ఆమ్మువాడు 

రం (పళిచింబము; చంద్రమండ 
లము; (ప్రతిమ; దొండపండు; పృట 

ళు 

(ఇషా ళాః ర్ప్ం దొండపండు cs 

fa. wa 
we శా ba తండితిల 

war, f7 ఇం దొండపండు 
వంటి ఎర్రని పెదవృలుగలది 

(గా గ్యా పతవించించిన 

ఇం [50 పశువుయీనుట 

fre, ఇం గం ఆమ్మ బడుట; ముగ్గు 

డగుట 

fr, గం వ్యాకులతగల; భయంకర 
మైన 

ఇభ్యాళా fఇ భయంకరమైన" 

భల్లా షం క లత జెందిన, గాబరావఢీన 

[గణక _ 
న ళం వ్యాకులత , బొళ్లేగ 

? 

faa: ₹ం f%ం విసీగించుట; ఖ్య 
fo కొలత జెందుట 

fa, ఇం f¥0 నికనించుట; సంతో 

షించుట; వగులుటః చిట్లుట 

గ, గం గం విక నింప జేయుట; 

సంతోష పేట్టుట; శం గం వికసీం 

చుట; సంతోషించుట 

ఇనా [ఇం అమ్మబడెడిది; అమ్మదగి 

నది 

జిగా? ఇం ఈం వశమగుట। అమ్మ 

బడుట 

జ్యా భల ఆమ్మకము; 

రాబడి 

faz, రాం fag 

గారా? ₹ం గం చెల్లాచెదరుచేయటి; 

వ్యాపించుట 

అమ్మకష్ప 

రాజో అల్లో 
చీ రచ్చంయ ఫి 
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fa, గాం గాం చెల్లాచెదద చేయుట; 
వెదజలుట 

గాం 

fer, గ్య విషముగల; ఫ్లోరా 
fr ₹ం సం చెల్లాచెదదచేయుట; 

వెదజిల్తుట 

గాగ భం fro చెడుట; సీత 

(భమ్తుడగుది; వ్యర్థముగా ఖర్చుగుట ; 

కోఏంచుట; వెజీరించుట; తరుగుబాటు 

చేయుట 

జాగా, గం కోపిష్టేయెన; జగడాల 

మారి, చెడ్డ స్వభావముగల 
fr, గం అవవ్యయమువలన 

దీవాలా తీనీన ధనవంతుడు 

గాశేళ గం కో విష్టి; మొండి పట్టుదల 

గలి; చెడునడవడిగల 

fra, ఇం fro ఫి గాంగ? 
fq: లం హాని; పోట్లాట; వెమన 

న్యము 

frre గం ఈం చెడగొట్టుట పాడు 
చేయట 

fxr, fo ఖం fang 
(ఇ, గొం గుణరహితుడు 
గాం గం గుర్షుదీక్ష పొందనివాడు 

గాల, రం ఈల; A bugle 

గ లిం చిక్కు ఇబ్బంది 
far do fio మోనగించుట; 

వాదుచే బట విసిగిందుటః దాచుట; 

fT శం గం పాడుచేయట, 
విరచుట; (త్రుంచుట 

గళగా ఇం ఆటంకము; విఘ్న ము; 
పెద్ద సమ్మెట; అభ్యనించుట 

(ఇళగా కా పెద్దపులి; ఇఇ 

{ఇఇ ఇం మధ్యన; ఇఇ 
21, ఇం గా ఢు పడుట; బెద 

ణా వై అద రుట: fక్యా తుళ్లి పడునట్టి 

fa, గం [గం మూతిముడుచుట; 
బెదరగొట్టుట [ పచారుచేయట 

fz. ఇంగ్యూవిహరించుట; 

f7ఇ౭7, fఇం మధ్యనున్న; ఇాళ్యాళా 

Tn, To [గం చలింపజేయుట; 
చెల్లా చెదరుచేయుట 

fశఇఇక్లే రం మధ్యవర్తి, 
నముధ్యవ ర్రిత్వము 

faa, 
fear! | రేం మధ్యవర్తి; కు! 

ఆలోచించుట; fata, ఇం fro 
కోరుట 

fair గం ఫం Tar 
[కన (గా స్పృహలేని; శెఖైజ 
ff. [గొం మధ్యనున్న ఇజళ్యా 
[షణ ర్హం తేలు; ఇగ్షొఇఖా 
faa, 70 గం పరచబడుట 

[అణా ఇం కావట; గ్రా 
ea, | ఇం [కం జారుట; తొ(టు 
frearar, 

f్షఆ[77, గాం గం ( పరుపు మొ॥ ); 
ఏర్పుచుట; చెలాచదరుచేయుట;ః కోటి 

క్రింది వడ వేయుట గ 

భం 
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యాగా రం వడక పక్క. 

fafa, భం కాలిమె'పై 
fag రం కాలి మెట్టి; 'వంకరక్ర త్తి? 

గా ళం ఎడబాటు; unl 

fag. కం fro ఎడబాయుట; 
fen, వేరగుట 

[రా నాం ఎడి బొటు; fay 

wal ర్ం గేం fg 

న స} రం వియోగము; faa 

ల గూ ఎడబాటుగల్లిన; గ్య 

గ్ా, రం పక్కా; వరుప్ప; పడక 

fa. రెం విసనకల్హ; ఏకాంత మైన; 
ఒంటరియైన 

fq, రం సంకా; quar 

షా ఇం విద్యుత్తు; పిడుగు; 
మెటుప, అభూషణ విశేషము fre 
వేగముగా పోవునది 

afar, గ్భం పెద్దపెద్ద భవనముల 

పె విడుగు.. నాప్పటకు" పెట్టి యంచు 
మొనగలలోహ పదార్థము 

er, గ్య భిన్న “కొతి సం; వెలి 
వేయబడిన 

417, ఇం బాజుబందు 

TITY, చా fro వాగ్వుగ చూచుట: 

సంరక్షించుట 

(క్యా ళ్ శం EE 

fq కం పిడుగుపాటు; శాల 

fear 

far, Y ఇం fi%0 భయవడుటు | 
fషల్షఖణ7, , ఉలికిపడుట్య విగునుకు 

పోవుట [స జేయుట 

fara 7 fo భయ పెట్టుట, చలిం 

faz, రా విదూషకుడు; విటుడు; వెళ్యరు ' 
వష పకల రెట 

ళు 

(గ [50 చెట్టు; గళ 

గాం శాం కుమార్తె; ఇళ 

ఇచా రం వీడక లరాళి 

fase, స గం fifo కూర్చండ 
fT, బెట్టుట 
fవక్రల రం ఆడంబరము; ఇకా 

fae, ఆగం పరిహాసము; నీలావ 
నింద 

గాళ్స్ రాగ నెత్సికుదురు, గుడ్డచుట్ట 

fq కం [గాం పారిఫోషప, చెల్లా 
చెదరగుట: పశువులు భయసడుట 

fer, రం చెట్టు; ch) 

fer, గం గం నాశముచేయుట, 
3 . శత్రువుల పార్యదోలుట; చెల్లాచెదరు 

చేయట 

f7౭7ణ, కొం పిల్లి కనుగుడ్లు 
faz, రం ధనము; అధికారము; శ కని 

fT, రం జాను ఖం fా గడచుట 
far, To fo వంచి పెట్టుట; wigan 

fran To fro గడపుట; న! 

గా ఇం గం గడపుటః భం గక 
గడచుట 
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(గగ గాం గం గడపుట; గణ 

ffir ఇం (జ్లాం గడపుట కా [క్షం 
గడచుట 

faz, ర్తెం ఆన్ పాస్తులు; హోదా; అధి 

కారము, సామర్థ్యము 

fa, కం జాన fe 

(గాగ? 5 గం అలనిపోవుట; ముగ్ధ 
డగుట; చకితుడ గుట 

fr? ఇ గక వికనీంచుట; చెల్లా 

చెదరగుట 

fr, భగం బాధ; కష్టము, దుఃఖ ము 

fr, ₹ం గం వెదజిల్లుట; (ఇ 
గగ గా వ్యధ జెందిన; sqfuq 

fT, ₹ం ff చెల్లాచెరగుట; విక 
నీంచుట 

గుళ్ళూ, గాం చెల్లాచెదరైన 

గక ఇం గం కలికిపడుట; వగు 
లుట; చిట్లుట; గాయవడుట 

దాగా గం గం చీల్చుట; గాయ 
వరచుడ 

గగ, ఇం రెండవవివాహము; బయలు 

చేరుట; వీ డో లు పషుచ్చుకొనుట 

(గుడ్బై) 
fart, ఇజం వీడ్కోలు; వీద్కో_లు 

సమయమున యిచ్చు ధనము మొ॥ 

బయలుదేరుట 

గాగ ళా fre చీల్చుట; 

చేయట 
నాశము 

[నవ్వుట 

fr, 70 (కం ముసీముని నవ్వులు | 

ఇనా కాళ్ళ 

ff, ఇ చిరునవ్వు, qe 

(ఇళ్ళిగా శాగ్గ[ం చెడుగు; లోఫము; ఆ పద; 
అత్యాచారము; పోటాట 

fఇఇ, గం బెజ్జముచేయబఐడిన 
(ఇలా ₹ాగ్గిం పద్దతి; (పకారము; రాం 

(బ్రహ్మా; ఏనుగు యాహోరము 

fa, To (బ్రహ్మా; ఇం f¥o (గుచ్చ 

బతుట; చా గం ఇరికించుట; 
చిక్కించుట 

[₹[గ7 రిం (దిహ్యూ: ఇకా? 
ళాల జా ఎటవాటు నొందిన? దుఃఖ 

వడెడు, కలతజేందిన 

fT, ఇళాం కాకుం డా; లేకుండా; 
తప్ప 

గరగ ఇం గాం 

(గా 
' పార్దన; వేడుట fara, | =f ( యు 

₹ఇొగాన్సా నరం ఏరుట; అల్లిక; నేత చెత్త 

గగ శ గం ఏరుట; నేయటో 
అరలుట 

fr ) ఇం గం నాళమగుట; 
[షగాగాగగ | శా స్ట నాశముచేయట 
జాగ ఇం కౌకుండా; లేకుండా; తప్ప; 

ళం కారణము; మూలము; పునాది 

fa, శం నేత; ఏరుట; అల్లి ర్; 

' వీటి కిచ్చుకూలి 

గాగ 70 గం నేయించుట; ఇానల్లాగ్యా 

గ్గ) 

నాశమగుట; చెడుట 

శాకగ్షాం కాకుంచా; లేకుండా; 
తప్ప | 
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గగ ఇం ఏన్నమత; మనవి; _పార్ధన 

fT: కం (వ త్తీగింజ 

faq, రం శతు వు; ళ్యతుపక్షము 

గం (ప్రతికూలమైన 
(ఇల గొం కతుపు; కళ్ళా 

(గా, 
జాగా + ఆగం అవద, కష్టము; ఇ 

ఇ 

ff, 

ఇ, రం వివరణము; [ఇం రంగు 

మారిన; అందవికార మైన 

ఇలు గ్య నిర్భంధింపబడిన; పర 
తంత్రుడై నః గత్యంతరములేనిః కాజా 

చేయునది లేక; గత్యంతరము లేక 

(ఇక, ఇం చలికికాళ్ళు పగులుట 

[ఇల గం దాకీలేని బుణ ము కుడెన 

ఉగ గా రెండు ఇ 

fn. ఇం గం శోభించుట 

గ్ా కం ఐశ్వర్యము; వి సా రమ్ము 

మైభవము 

ఇనా గం దిగులుగల: ఇం దిగులుగా 

fa ఇం ఈం కౌద్చట; వదలుట 

fu. ఇం గం ముస్టడగుట్య శ్రా 
జాం రంజంపజేయుట 

(ఇఇ (ఇం రెండు; రెండివ; క్షం విత్త 

నము 

డగా రం ఆనాశము; ఏకాంతస్థానము 

జ్యా (కా ర0డపః గ్లం విత్తనము 

fT, శం 110 ఈనుటః శా f%ం 

పసవించుట 

faa7[7, క్షం ఆడవి; ఎడారి 
fart 1 fo HE భోజనము; 
faare, § sq 
faa» Fo సింహాము పాము 

faxes రేం రాతి భోజనము; కల 

fer, fo రంగులేని; ఆనేక రంగులు 

గల 

గ, ఇం దహ! ౫ 

[ఇక్క శగిం చిన్న మొక్ళాం 

గ, గం నిర క్తితెందిన; [కాక 

TT, ఇం (510 రచించుట్క నిర్మిం 

చుట; అలంకరించుట; సృష్టించుట, 

ఇం ఈం. వేరగుట; న్నిధ్రాభంగము 

కలుగుట; మనస్సు లగ్నము కాక 

పోవుట; విడిపో వుట; విర క్తుడగుట 

fr 10 ఈం కోవపడుట; చిక్కు 
కొనుట 

fr, ఇం గం కో వసడుట 
faa రం శకి; సామర్ధ్యము 

fern To f%0 పంచి పెట్టుట; 
qieq1 ' 

[గః ఇం విరక్తి 
fa 70 వ్యర్ణమైన; ఇం నీ 

యోజన మగా; ఆకారణముగా 

[శ కం మృదంగము; భా 
జ 7ం రీతి? గొప్పతనము; "పదు 

గాళ్ళ ఇం ముసలితనము; క్వెజ్ఞ[11 

fax, ఇం ఈం అగుట, ఆలస్యము 

చేయుట; (పేమలోచిక్కుకొ నుట 
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గాంగ గాం అసాధారణమైన; అపదెన 

fr, గం కొందరు; కొద్దిమంది 

fr, 7ం వృక్షము; మొక్కా 

Erie ఛం చిన్న మొక సాల 

fara !, గుబురు; తుస్పలు 

fr, గం విరహము, తందాన పాట; 

పల్లెపదము 

గ, గ్య విరహముగలవాడు 

FT ₹ౌం గం విర క్తి జెందుట 

fr ఇం గం గోలిలుట; కూర్చొ 
నుట 

fret, గం సోదరుడుః బంధు 

వర్గము 

fe, ఇం సోదరుని కుమారుడు 
frre, ₹f్ళ0 సోదరుని కమారె 
fT, గొం సోదరునివ లె 
fr భం వింధువర్లము; సోదర 

భావము 

far, గాం పరాయియెన; అన్య మెన 

(ఇగ: గం పరాయియెన; చ్లా గా 
వెక్కిరించుట 

(గా కం వృతము; ఎద్దు 
ff, ఇం వృకము; రొజా 
ఇగ శం పర్యాయము; సమయము 

రా: ఇం చెవికమ్మ 

f=, భం తమలపాకుల వీడా మూట 

fాఇ 0 పేరు కీరి ; గొప్పతనము 

గాళ్ ఇం ముసలితనము, కాజా? 
[ఇలా గం రంధము కన్నము; బిల్లు 

గణాల 00 (ఇం బౌ డిగా పూర్తిగా, 

ఆ౦దత లు 

fara, భం ఈం విలపించుటః 

దుఃవించుట;ః తెలుసుకొనుట 

గణ, ఇ వేరయిన) ర వేరుపాటు 
దుఃఖము; చెడుగు 

గ్లాల్రాగగాగి ఇం ళం వెరగుట; వా గం 
వేపచేయుట 

గొల్లాాగా ఇం వేరుపాటు; ఎడవాటు 

గలి ఇం రైల్వే రసీదు 
గణా ఇం గ్యూం విలవించుట 

గణ, గళ్ళ [గం తతీక్షణమే 

గఇగాళాగా ఇం గం దఃఖపదుటి; 
బాధ పడుట; లుకలుకలాడుట 

. 
ఇప (గవ 

fraaaT, To కం ఆగుట; (ఎమలో 

చికుకొనుట, ఆలస్యము 

చేయుట 

fA ఇం గ్లూం విలపించుట; కలత 

ఉందుట 

fz, ఇం 0 ళోభిల్లుట; శ్రా కం 

అనుభవించుట: నుఖపడుట 

fe, 4o జాన; fT 

fT, To తమలపాకులు 

fr శాగిం |! వక్కలు వుంచుకొను 
చిన్న బుట్ట 

fr, ౩520 లేకుండా; కాకుండా; తప్ప 

గాక. ఇం విరి; తలుప్పుగడి; బావి 

లోని పస్తువుల పైకి తీనెడి యినువే' 

కొ క్కెముల గాలము 
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fT ఇం fకం నశించుట; అదృశ్య 
మగుట; ఛిన్నాభిన్నమగుట 

far, ర్దం గండుపిల్సి; fara 

గచ ఇం ఆదువిల్తి; గాల్ 
(ఇళళ్ళా రం పిల్లి; [TE 

ఇళ్ళ రం గండుపిల్తి; fT 
ఉగ్యాఇళ్ళా కం ఒకరాగవిశేషము; ₹గ్గిం 

భార్య; (ప్రియురాలు 

ఇగాగంగి ఇం ff అనుభవించుట; 
సుఖపడుట 

faa, ఇం వేశ్య: షా 
స్షానేళ్తా ఇం సిల్లీ; తలుపుగొ శ్లెము 

ఇంజ, ఇం గం చూచుట; పరి 
శీలించుట < 

ff, ఇం చూపు; దృష్టి 
గాకా కం కన్ను: ౫౫ 
fT, ఇం fం ₹లుకుట; గిల 

కొట్టుట 

జగ గా ఉప్పులేని, కురూపిమైన 

జాగా ళం గ్య (కన్నీరు) కార్చుట; 
చిలుకుట, గాం ఉప్పులేన, కురూపి 

యైన 

న్యా [ళా చంచల మైన; అందమెన. 

fazer, తా [కం ఊగులాడుట; 

కదలుట 

(కానా, క్లం మగపిల్ల; ఒకపదవికిగాని 

సభ్యత్వమునకుగావి గుర్తుగా ధరించు 
ఒకవస్తు ఏ వు; బాడ్డ్ 

faa, ఛం పల్లి? ; తలుప్పుగొశ్లెము 

pe 

గణి కం పటికప్పరాయి; ఇకా 
జాగా గం వటికవన్నెగల్క పటికతో 

తయారెన 

గఇశార్యా, ఇం గం పరిష్యకించుట, 
ఇం [కాం పరిష్కారమగుట 

fT, ఇం (౫ వెండుకల చిక్కు 
దీయుట 

గక. ఇం చలికి కాళ్ళుపగులుట 

గగ కం కొమ్ము; ఇగ 
గాగ, [గం విషముకలిసిను (ఇగ 
[ఇ రెం విషము; తామరళూడు 

fa. ర్ధ” పతనము; వ్యసనము; దుక 

దృష్టము; దోషము 

గాగాగా, గం చంపబడిన గాయ 

పడిన 

fafa ఇం వధించులోటు. 

ఇంగాగాగ రం (పారంభముః విద్యా 
సంభ్రము 

faa భం ఈం మరచిపోవుట 

faa: రం కంచరగాడిద ఇ 

fr, కొం విశ్రాంతి; శాంతి 

జాగ, గం హాయి గొలుపునట్టీ 

fram, ₹ం గం నమ్ముట; వధిం 

చుట; చీల్లుట 

77. రం పాము; శ 

fr, ఇం చదరంగపుబల్ల; మూల 

ధనము; వ్యాపి కక్కి సామర్ధ్యము 

జా కం వీధులవెంట తిరిగి చిల్లర 
వస్తువులమ్మువాడు 
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గారా, ళం క్ట మరచిపోవుట; 

Fa 

జాగా గ విషము కలిసిన; ft? 

జాగా, Fo విశ్వాసము; నమ్మకము 

faarfafm, హియైన త్రీ 

(జం [గా నమ్మక (దోహి 

faarr do వ ర్రకపుసరకు ఇగ? 

ఇగాా గం "విషము కలిసిన; ర్హాం 
పాము 

fr, ఇం గం కొలమారుట 

fag, ఈం ft దిగులుజెందుట; 

లోలోన ఏడ్చుట 

ణా, fo (కా చింతించుట, ఛ్ 

దిగులు; చింత 

faa, ₹ం గం వివరముగచెప్పుట; 

౦ "గం మిక్కిలి బాగుగా తెలియుట 

frat, రా పడక; పక్క; గ 

fren, మ fo విస్మృత బరచుట; 

విశదయుగ చెప్పుట; ఖం fro విస్ఫృ 

తమగుట 

fre, క్షం పడకు వక్క: fT 

frfeazar, ) ఇం పారంభము, 
ff, 3 విద్యారంభము 

fae. ఇం బక గాజా 

గాళ్లైగళ్ళా ఇం గం చిరునవ్వు నవ్వుట 
fare, ₹ం గం నవ్వించుట:ఖ్యా క 

ఏక నించుట్క చిరునవ్వు నవ్వుట 

fra. గాం నవ్వుచున్న; నవ్వుచూ 
(క్షగా కం వష fA fafa 
fz, +, ఇం అంతులేని; హద్దులేని; 

గా | అమితమైన 

fre 0 గం విహరించుట; 
పగులుట, చినుగుట; శా భం 

విరుగ గొట్టుట; పగులగొట్టట 

fad, ఇం fo 
చినుగుట 

far, రం (ప్రాతఃకాలము; అంతము 

శర రేపు 

fra, ఇం గొం వదలిపెట్టు; ఖ్యా 
ఉం గడచుట 

జాగా పొం గొం విహరించుట 
fer, fం విశ్రాంతి లేని; కలతజెందిన 

[గక కం (దిహ్మి కాన్న? 
(గగ, వం స్వర్గము; ఇన 

పగులుట; 

హై హు! రంక్ తోలుతిత్తితో నీరమోయు 

వాడు, (గాం స్వర్గనివాని; స్వర్గసం 

బంధ మైన 

గళ్ల, కం . జామివండు; డామిచెట్టో ళం 

మేలు; మంచితనము 

fae, To (శేయోథిలాషి; fei 

Erg? En 

fr ఇం సూ. వేరగుటః ఎడ 
| దాయిట 

ba. i . 

fia, ళం ft ఏదట;  నేయుట; 

' ఊఈహించుట 
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కోణ శ్రా గం రంధ్రముచేయుట; 
30 fro బెబ్జిముపడుట చిక్కు 
కొనుట 

ఇ ఇం భార్య; కులీనురాలు 
షా రెం కాలిఆడుగు?ః అంగ; విషము 

కళా రం ఎకరములో శవ వంతు 

కా ర్య మధ్యభాగము; భేదము; తీరిక 

నడుమ: (కా [ఇం మధ్యలో; మధ్య 

కాలములో; వ్యవధిలో 

కేశోక్షాగ్యాగా. రం మధ్యవర్తిత్వము; 
న! 

ఇఇఇిల్ళా స్యా గ నట్టనడుమ 

క, గం ఈం ఏరుట; ఎన్నుకొనుట 
CIE] 
సశ (సం fm 
కా రం విత్తనము, వీర్యము; మూల 

కారణము; వీజగణితమ్యు కథా 
మూలము; మూలగ, దీజాక్షరము. 

శాగ్గిం విద్యుత్తు; మెరుపు; పిడుగు ' 
వే[న[శ, రం సరకుల పట్టీ (Invoice); 

విత్తనము కబీరుదాసు పదాల సంగ 
హము 

గాగ, విసనక ర. ఇ శ, క (ర్వ ఇఇ; [గల 

4 ఇగ్గిం కత్తి; గా విత్తనములు 
ఇగ్గా? గం విత్తవము; (గాం రెండవ; 

మరొక 

కేగొళాం క్రొ మర్ణతములోని మొదటి 

యక్షరము 

అనలా 

7, f70 విత్తులు చల్లబడిన 

భక? ఇం పండె గొ. వికనముల 
గలి; రం తండి; సూర్యుడు 

కేనా? ఆగం మెరుపుతీగ, పిడుగు 

శం కొం పిడుగుపాటు; కాల 

కన్మాల్ళి. భోం. మెరుపుతీగ, వడుగు; 
విద్యుత్తు 

లశ, కొం అడవివిల్సి; [ఇ విత్తులు లేక 
ఆంటునుండి పుటిన; అంటు తొక్కు 

న! ‘ 

నిది 

dia, fo జినశూన్య మైన; ఏకౌంఠ ' 

శ, § మెన 

AAT, 0 (ఈం చిక్కుకొ నుట; చిక్కు 
తోకూడియుండుట 

ఇ ఇం పక్షుల రెట్ట 
ఇళ కం తమలపాకు వీడా; క త్రిపిడి ' 

న శీ 4, 

కగౌగౌం కం కం గడచుట; దూరమగుట; 
సంభవించుట 

గ రం జొనః fT 
7, ఇం జరిగిన సంగతి; నృకాం 

తము 

శల fం వ్యథణెందిన; లగ 
శ ళా fro రంధ్రముచేయుట్య 

బెజ్జము పా డుదుట; ఖా క గుచ్చు | 

కొనుట; చిక్కుకొనుట; బెజ్జిముపడుట 

ఇగ్గా ఇం వీణ; 47 
శ], గాం కం ఏరుటవ నేయుట 

ఇగ to 9 7 

కణక ఇగ! కంటిచూపు; దృష్టి 
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ఉగ భాగం ఇరువది వస్తువుల సమూ 
హాము; A 50076 

ఇరా qT 

[క రం గురువారము 

క], ఇ్ల[0 కులీనురాలు; భార్య 

శ, రం బిభత్సరసము; (జ్ఞా అన 
హ్యకర మైన; (కూరుడు 

శేగా రం ఇన్న్యూరెన్ను; కాంట్రాక్టు; 

హామీ 

కణ (ఇం రోగి; బలి 
కాళిని, ఇం రోగికిచేయు నేవ 
త ఛం రోగము; జింజాటము; 

దురథ్యాసము; వ్యాధి 

జగ్గా, ] శా మరియొక; రెండవ; qo 

LE J విత్తనము 

భం రం వీరుడు; ఫోద మము; ళం చెలి 

క తె; పకువులమేత వీడు, మేతవన్ను; 
ఒక ఆభూవణము; (జ్ఞా వైర్యముగ 

తే! 7ఇక్ఞతే!. ఇం ఒకానొక ఎరరని 

పురుగు; ఆరుద పురుగు 

షా ర్తం తమలపాకులదీడ; (వేసా 

దముదా యివ్యబడిన ఫలప్పష్పాదులు 

క, ఈం తమలపాకుల వీడ; విడ్తీ; 

కర్ణాభణరము 

కళ్ళా ర్షం వల్లవునేల) మంతము; 
కన్నము; తీగ; ణా బోలుగానున్న 

ఇచ్చా (జ్యా ఇరువది; (శోన్ధమైన రెం 2) 

సంఖ్య; విషము 

daha fro fo నిక్పయన్సుగా; 
తప్పకుండా . 

స్య 0 fF గం (జా మరచి 

వుట “కాలా . 
40 

‘ 

| 

+ 

{ 
i 
| 
॥ 

ఇక, [ఇం ఇరువది; వేళ 

దుగ్గమమెన; వేరగు 

వారె, ళం ర్సం నీటిబొట్టు; వీర్యము 

లక్ష, శం గుండ్రని చిన్నబొట్టు: 

చిన్నమచ్చ 

ఇషు శం బొట్ల: మచ్చ; 
విశేషము; బిందువు 

త్వా౭[ఇడ!, ఇం వానతుంపర 

కాం ఛం తీవిబూంది 

కరాభరణ 
(> 

ఇళ్ళు ఇం సన్నని విరను వస్త్రము; 

శ ౦ హాస్యము 

ఇొజాళ) రం గుడ్డలమూట; TT 
xm, ఈం చిన్నమూట; సూది, 

దారము మొ॥ వుంచుకొను ధర్జీ వాని 

గుడ్డ సంచి 

లగ, ఇం చూర్ణము; పొడి 

కళా? ర్తం నలుగుపిండి; శలాక 

తా? ర్త అ(భకపుపొడి; ళం రక్తము 

771%, రం జ్వరము; గాల 

"ఇ, ర్తం గుడ్డలమూట; శా! ' 
ఇలా గం చిన్నగుడ్డలమూట 

ఇఇ, (ఇం పిరికివాడు; శ్రా 
త, ఈ సిరికితనము; ఇగ 

ఇ, [ఇం వృర్షుడెన; పూజ్యాడైన, 
రం మహాత్ముడు; పూర్వీకులు 
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ina, [గాం కులీనుడు; జ్ఞా 
qa, Ep పూజ్యుడు; qs 
గ ఇం గొప్పతనము; (ప పతిష్ట; 

గొరవము 

ఇ భం క్యా ఆరిపోవుట; దప్పిక 
తీరుట; ఉపశమించుట 

EE చం మంటనా నార్చుట; ఆకలిదన్పిక 
తీర్చుట 

శ, గాం గ్య్యా ఆర్పుటన కాంత 
పరచుట; తెలియజెప్పుట,; చల్లార్నుట; 

_ తాం [క శాంతించుట 

కడ], ఖా క్యా పారిపోవుట; ana 
షక్షశ!, ఛఇగం మునుకొ; కా! 

డక. ఇం [గం మునుగుట, క్ఞజ 
లకల్ళక[7, ఇ క్యా గొణుగుట 
ఇక, [క ముసలివాడు; న! 
Ter, (షం జా వృద్దురాలు; | 
శశ ఆగం వృద్దాన్యంలో నవయౌవ 

నోత్సాహము 

ర్భెళ్ళి|ళ్ల రాగ్గిం ముసలితనము; Tgrqr 
TET. క గ్య మదుసలియగుట 
షా, ర్త ముసలితనము 1! 

శల ఛం ముసలిది; శశ 
fear. ES పనికిమాలిన మాట; 

పుక్కిటి పురాణము 
క ఇం మువలితనము; ఇత్ర? 
శా కం (ప్రతిమ; (షియుడు;. డేవతా 
వగహము [స్టా విగహమువలె 
కదలని మెదలని 

తగగ గాకా రం విగ్రహములు చేయువాడు 
TTT కం fr ఆరిపోవుటః ఉవళ 

మించుట; శాంతించుట 

లగ కొం విగహారాధకుడు 

aM ఇస్లాం విగ్రహారాధన 
Tf, .ర్తొం డేవతావ్ని గహముల 

పగుల గొట్టువాడు; వి గహారాధన 

తిరస్కరించువాడు 

కనగా న్యా కం ఆర్బ్చుటః శాంతింప 

- జేయుట; ౩0 [కం ఉపళమించుట; 

రిపోవుట 

వానా రం గుందీ; కాగా Button 
I, రం మోనము; నెపము; దగా 

జ్ఞకల్ష, (క సీటిబుడగ; 

రర్షత్మడ్ష[ ఇల 

కశ రం గౌతమ బుద్దుడు; (జ్యా జ్డాని; 

పండితుడు. వికసించిన 

zfz, = మతి, తెలివి 

వ్థశాగాగ్య? ఈf్ళ౦ం తెలివి; బుద్దిమంతని 
తనము 

afer, గ బుద్దిమంతుడు; శెలిని 
గలవాడు 

anh ఇం సెం Thamar 
ఇల్లా రం విద్వాంసుడు బుధగహము; 

దేవత; జాం “తెలివిగల; బుద్దిమంకు 
డైన 

వెల [గం బుద్ధిమంతుడు; ఇఇ? 
సాగరా (గాం తెలినీన; తెలియబడిన 

| శృగారం గుడ్డలునేయువాడు 



27 627 SEPT 

క్యగాగా చం (గ్య. నేయుట 
కాగే ఇం. నేత; నేతకూలి; 
షణ భం నేతతీరు; నేత 

కాగల ఇం పునాది; ఆరంభము 

శ, ఛం తీవవాంఛ; ఆకలి 

af, [గాం ఆకలిగొన్న; 
కష్లల్ల, అ పేక్షగల yar 

TTT, Fo ముసుగు; బురఖా 

ఇ, [షా బురఖథావేనుకున్న 
కాగా గం చెడు; హానికరమైన 
ఇక ఆగం చెడుగు; దోషము; అప 

కారము; నింద; శ(తుత్వము 

కాళ్ళళ రాం రంపపుపొట్టు; టొగ్గునుని 
TTT Fo చీవాట్లు; 'లాభనప్షములు; 

“లా మంచీచెడూ' 

శ, ఛం చావువా ర్త 
ఇ, రుం కౌ a 

వ్ఫాశక రెం మేదర వాడు 

నేయుట 

a | రం కుంచె; వెల 

ఇ, రాం రాళ; బురుజు; గోపుర శిఖరము 

కేస్ ₹ాగ్గిం చిన్న గోపురము 
ఇక ఇం అఆదనపురాబడి; లాభము; 

పందెము 

తృాళష (ఇం ఓర్పుగల; ల 
శాఖ (కాం ఎ ఎతైన; విగ్గరగ; ఉన్నత మైన 

ఇకలే, ఇగ ఎత్తుః బిగ్గర్వ కౌన్నత్యము 
TTT, fr ఏకిలి పట్ల; త Nightin- 

gale 

qa, (గాం 

ఇల, రం నీటిబుడగ; క్షణభంగుర 
మెనది 

రాశా రం బులాకి; ముక్కు ఎముక 

కాలా కొం అశ్వజాతి విశేషము 

ఇ గాం (గా విలుచుట; ఆహ్వా 
నించుట; మాటాడించుట 

కశ, 
కార్లో, 

కాధనగ ర్త సీట్ బుడగ 

₹౫₹7, ఇం ్యా కసవువూడ్చుట 
కౌజ్షాగా, ర్తం పొలికట్టు 

కాళ్ల? లా ఇం చీపుకుకట్ట; rE 
లక, =f నీటిబొట్టు; 'పీర్యము 
శ, ద్ద పెద్దబొట్టు; “పెద్దదిందువు 

శ. ణం “వానతుంవర; వానజిల్లు 
కాళ్లి: శా తీవిబూంది; వానతుంవ 
ఇ, భాం వాసన; సువానన; దుర్వాసన; 

“పద్దతి; విధము 
ఇ, ఆం మేన తః ఇ? 
రాగా ₹ం ్లాం పొడిచేయుట;నూరుట; 

అనర్గళముగా మాట్లాడుట 

వాణక ర్త కసాయివాడు; కాశీ 

ర్గాళాక్లాగ Fo కసాయి దుకాణము 

తోకతెగిన, కొనలుకత్తి 
రించిన చెవులుగల 

ఖా. ఇళ తెలివి; అర్ధముచేనుకొనుట; 
లొక శం [భా అర్ధము చేసుకొనుట; 

తెలుసుకొనుట; అడుగుట 
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కర ర్భం శనగ మొక్క. చెట్టు; 

శనగగింజ; బూటు 

కల: ౩0 గం వారివోవుట; భాగ్యా 
. qf, ఈగ ఆరుుదపురుగు; ఒక ఎర్రని 

పరుగు 

౭7, రం చిన్నమొక్క_: పూలమొక్మ; 

పొద; పృష్పలతాదులయల్లి క 

శశ, ఈగ మూలిక; అల్లి న పుష్పలతా 

దులు; పేక ముక్కు మీద చుక; 

భంగుఅనెడి మత్తుసదార్ధ్థము 

ఇక, త్య (జ్యా మునుగుట, లీనమగుట 

ఇశ్రా కం పెద్దనీటి వెల్లువ, నీటిగండ 
మున చచ్చినవాడు 

ఇౌజ్ర[, (70 ముసలివాడు; ఇగ ముసలిది 
ఇజ షా ఆగి ముసలిది; ఇభ 

ఇథే ఇం రంజాన్ పిమ్మట సరిగ 
80 దినముల తరువాతవ వచ్చు “ఈద్” 

పండుగ 

ఇళ్ల శళ్ళణిగ ఇం అతి వృద్దురాలు 
శ రం శక్తి; సామర్ధ్యము; బలము 

శ, ఇగిం నేల;-భూమి (చూర్ణము 
mY, రం వంచదారః బూరా చకె్మంర; 

7, చం సమూహము; గుంపు - . 

శా రం తోడేలు; ఇర్గ 
ఇరు ర్యా వృక్షము; ck 

పచ్చి 

వ్య, 

ఇళ్ళ్లా! రం ఎద్దు ఇళ 

శక రృం విష్ణువు [గ్య గొవ్న; 
విశాలమెవ; బలశాలియెనః దట్టమైన 

హ్ Pan వ 

 ఇళళగ, గం. 

కో, రం కప్ప; శక 

సై ప. శాగ్గం కత్తిపిడి ఇగ 

షక, {కా కఠినమెన; వంకరయైన; ర్దం 

తలుపుగడియ 

పళ గిం నీష్తవేయుగూడః లీఢీ 
షగ్ల కృం పేముబెత్తము;ః పేము 
CER రెం నుదుటిబొట్టు; పెద్దబొట్స 

ఓక ఆభూషణము 

షః శరం లేకుండ; కాకుండ; అరే 

తప్ప; లేక; రహితమైన 

ఇర్గ. గం అంతులేని ఇళ 
aqme, fro బుద్ధిలేని; మూట్టడగు 

ఇ ఇరా. 

తజ. ఇం తెలివితక్కువ 
మూర్తత్వము 

థి 

ఇలా గొం అనభ్యమైన; మర్యాద 

/ తెలియని 

ఇఖగళి అం అవినయము; ఆసభ్యశ; 

మోటుతనము 

షఇ1ఇ, f కాంతి లేని విలువలేని 

ఇఇ గం గౌరవములేనిః అవమా 

. నింపబడిన 

met, flo ఆ సమానము; 

ఇళ్ళే. 
ళు, 0 అపారము; అంతులేని . 

న్యమైన 

dq, ఛో అన్యాయము; దొర్భన్యము 

| 
| 

అన్యాయమైన; దౌర్జ. 
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qd 

TT, (జా అవమానింపబడిన ; 

అగౌరవ మైన 

వషళ్ష్శగగం ఇ₹భం అవమాన ము; 

అగొారవము 

కక్ష [ఇం నిరక్షరాన్యుడు ర్యాగ్మల్ల 
షక అగ్రం నిరక్షరాస్యత; SHEE 
శాక గ నమ్మక (దోహి; నమ్మ 

దగని 

కేశ. రాగి నమ్మక (ద్రోహము 
షానా, ళం ఎలాంటి ఆక్షేపణ లేన్న 

జ్యా క్యా నరాటంకముగా 

"షక ) 'ఇం అవమానంపబడిన; 
బ్లొళ్షుక్లా (+ గౌరవములేని 

Pm ) ఇం అవమానము; 
ఇడ! 1 అప్రతిష్ట 

zw. fro అపారమైన ఇల 

Ima, (జ వ్యాకులతగల; దుఃని 

తుడిగు 

Fmt» వక్షం వ్యాకులత, దుఃఖము; 

కణాలు, [గా మనశ్శాంతి కోల్పోయిన; 
వ్యాకులతగల 

వాకా ఇం వ్యాకులత; విసుగు 

ఇల గాం దీనుడగు;నిన్స హాయుడగు; 

దిక్కులేని 

ఇళాన్లగ ఛం దిష్కలేమి; దీనత్వము; 

సరాధార ము; దుఃఖము 

ఇకా, fo నిరపరాధియైన 

MIT, ఇగిం చట్టవిరుద్ధము; అక 
మము 

ఇౌళ్షా? కష? [కొం అ్యకమమైన్య చట్టవిరుద్ద 
మైన 

ఇళ్లా[త్భా (గా వశముకాని; నిరంకుశ మైన 

కాగ గా పనిపాటలేని; వ్యర్థము 

amr: శా చట్టవిరుద్దము; ఆ(క్ర 
మము [మైన 

ఇాక్షా[ళాకా (జా అక్రమమైన; చట్ట విరుద్ధ 

షా, [షా పనికిరాని, పనిపాటలేని 

ఇొళ్తు్షాళా [ఇం నిర వరాదియైన; free 
ఇఇ౭ణ, ] 10 గం నిస్సంకోచముగా; 
ఇ ఇం నిర్భయముగా 

₹₹గ₹ గం భయములేనిి డా గ్లాం 
నిర్భయముగా 

ఇగాగగ f నిర పరాధియైన: గురితప్పని; 

అమోఘమైన 

౫౫, [ఇం స్పృహలేని; తెలియని; 
నిర్లక్ష్య ముగల 

ఇఇ్షషచ్, ఇం స్పృహలేమి; తెలియమి; 
మూర్చ; నిర ర్ల క్ష్యము 

CR: «far జింకు గొంకులేని. if fro 

నిర్భయముగా 

షౌ ర్ఞం నాయకుడు, వేగము; ధనవం 

తుడు; సంచి 

ఇబ, గం నిశ్చంతగానున్న; ఇష్టా రాణి; 
భార్యవి గొప్పవాని భార్య 

ఇగషాగా ఇం మహిళలు; గొప్పవారి 

భార్యలు; రాణులు 

TTA, భం నిశ్చింత, (జా రాణులకు 

సంబంధించిన 
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ఇ గాం లన్న మైన; గా గజా 
లేకుండా; కాకుండా 

ఇౌగ్గఇన్లా శొం నిస్వార్థమైన; సర్లక్ష్యము 
గల 

షోగా, ఇం నిస్వార్థము; నిర్లక్ష్యము 
qmaf, ₹గ[ పరాయి; పరిచయము 

లేమి 

ఇగ క్యా పరాయివాడు; అపరిచితుడు 
i wo వెట్టిచాకిరి; నిర్భంధచాకిరి 

rd, fh వెట్టిచాకరి; (శాం ఇష్టము 
లేకుండు పని చేయువాడు 

గా గం గా వేగముగా? వెంటనే 
2m, Ep నిర్దోషి; ౧౦ [గం అకా 

రణముగా 

జెళ్ళ, ఇగ్గిం నిర్జోషిత్వము; నిష్కా 
పట్యుము 

a7. గం కొం నిస్సందేహముగా 
ఇౌళ్ళిళ్లు రం వ్యాపారి; అమ్మువాడు 

ఇఇ శ [కం అమ్ముట 
qarif, ధం దారిద్ర్యము; దిక్కులేమి 
కెఇ గాం దిక్కులేని; దరి(ద్రుషు: 

దినుడు; పాపమనదగిన 

ఇషా, గ్లం పాడుపడిన; దీవములేని; 
సంతానము లేని 

శే (ళా వ్యాపలత గల, బా 

ఇ, ఇగ వ్యాసలతు జక 
ఇశ్రా గాం! నిర్మూలమైవ; ఆధార ములేని 

వశష, fa మూగమైన; దీనుడగు; 
నోరులేని (విషు. 

ఇాత్సళా గ ఇం మౌనము. దీనత్వము; 

మూ,;తనము 

ఇషా [షం అనుచిత మైన; తగని; పొసగని , 
Fer, గా (పాణములేని, దుర్నల మైన 

Zara, 
Tr, 

ir, యా దుఃఖితుడగు; విసిగిన, 

కోపగించిన 

ఇళళి ఇ్లిం విసుగు; కోపము; 
దుఃఖము; వ్యాకులత , 

భజ గం సాటిలేని; పర న్నర విదర్ధ . 

| (శా చట్టవిరుద్ధ మైన 

tap రం కుమారుడు; ర్త 

లాం అం వ్ల్పజిల్ల; సంతానము 

ఇలే[, ఛం మారె; go 
తాగా, రెం దుమ పడకుండా ప్త కములు 

మొ వాటిని _మూటకట్టుట "పపయో 

గించుగుడ్డ: ఎ ఆట్ల | 

Zhan, గా నమ్మదగని, సరిగాలేని 

ఇ భాసా [గా వాడ తెలియని; నమ్మ 

దగని; రావుతస్పియున్న; పొసగని; 

క, ర్తం ళం చెట్ల్టవా % కంటా ధడీ 

జాత, ళం గం దట పపాసచేయం 
కొంచె వేయుట; దడికట్టుఏ 

ఇక1, ర్య పడవల నమూహాము; టల్లికట్లు; 

నౌకాదళ ము నావ [గా కిన మైన 
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ఇన ఎజి ఆ సహ్యముగా 

ఇక, అగిం సంశెల, జేడీ బంధనము; 

చిన్ననావః నీటిగూడ; గ్రా ఇం 

కఠిన మెన [యైన 

షణ, గ్యా ఒక తీరుగాలేని; కురూపి 

ae fro ఆవ్యవన్థీత మైన; మోటైన; 

కరూవియైన; అసహ్యమైన 
ఇొశ్రభగగ్భెర్చెం కురూప ముఃఆవ్యవన్ధిత ము; 

మోటుతనము 

శశ, (ఇం శ్రాపాయకరమైన; కురూపి 
యైన; గక [ఇం అసహ్యముగా; 

మీక్కీ.లి ఎక్కువగా 

ఇౌగ్రఖనన్యా్యా, (గాం _పెమర్యాద లంతగా 

పాటించని; కపటము లేని; fre fo 

నిస్సంకోచముగా; నిరాటంకముగా 

ఇల్యణ అగ్గిం నిష్కాపట్యము; 
న్వేచ్చ 

శరణర, గం నిరవరాధి; ఇాఖల్ఞా 
ఇగాళఇాః (ఇం మర్యాద తెలియని; 

మోకైన 

కౌగాభ షా గాం (క్రమముగా లేని, ఆసం 

దిద్దమైన (ఆ సంబద్ధత 

ఇౌగ్గాంు 70 మిక్కిలి ఎక్కువ; సాటి 

లేని; స్యా ఇ ఆ స 
మిక్కీలి ఎక్కువగా 

ఇగ్షాలి ఇ గ్య అనుచ్శితమైన్య చట్టవిరు 

ద్ధమైన్స మోమైన 

హ్యముగా; 

ఇగెక్ష!గాు ఈం షం మిక్కిలి వేగ ముగా; 
అలక్ష్యముగా, ముందు వెనుకలాలో 

చించకనే [గల 

Zar, fo ఆధైెర్యవడిన; వ్యాకులత 

ఇగాణి ఇం అధే ర్యము; వ్యాకులత 
ఇగ్గాం క్యా తీగదేక తంతెలేని 1171241685 

TT TT, రం నిస్తంత్రీవార్త; 
Wireless Telegraphy . 

ఇన్చ, గం పొనగన్ని అతుకని (మాట) 
ఇరా, ళం అసందర్భ ము; పొంతన 

లేమి 

శ, ఈం గం అసహ్యముగా 

ఇరా, (జా అధికారము నుండి 
ఇడా, తోలగింపబడిన; వెళ్ళగొట్ల 

బడిన 

ఇత! ) ఇం అధికారము నుండి 
వాల్, తొలగింపు; ఉద్వాననము 

వా, 
వాకా, | ఇం వేదన, కళ్యా, 
ఇజగ్గా. f మిక్కిలి బలహీనమైన; చని 

పోయిన ల 

టాడా, (గాం రాతిగుండగలవా డు, 

(కూ రుడు 

ఇళళి ఇఅగ్గిం రాతిగుండె; (కా (క్రూరుడు 
3a. జ్యా నిష్క్టళంకమైన, మచ్చలు 

లేని 

ఇఇఇ గం అత్యాచారము; అన్యాయము 
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ze, గాం దుర్దనుడు; ఆత్యాచారి 
౫, భం అత్యాచారము; అన్యా 

యము 

షా గం గింజిలులేని; మూర్జుడగు; 
రం ఒకవిధమైన దానిమ్మకాయ 

వెళగా గా ఊరక నే; చబ్బుతీసుకొన 
కుండా 

ఇం fజ మేలొనిన వాగరూకుడై న 

ఇ[గగ్ళా గ్యా భగ్నహ్యాదయుడు, జ్యా 
కళ్ళా రం చిన్నరంధ్రము; బెజ్జిము 

ఇళ్ళూ (ఇం ఛేదించునది; రంధ్రము లేక 
బెజ్జిము చేయువాడు 

ఇాలక్ఞణు [70 నిరయుడగు; fro [గా 
నిర్భయముగా 

కాలూ గం (కం గాయపరచుట; చేదించుట 
fear. రాం అంకుశము, ఆక్టా! 

కళ[ఇ f70 ధె ర్యములేని; ఓర్పు లేని 
cy రెం విల్లన్న గోవి, పాములవానిబూర 

కాగ గృ సాటిలేని; శారా 
౫2, జ్యా రీనుడష అనహాయుటు 
ఇళ్ల స దురదృష్టవంతుడు, ఖాగ్లా 

dr, ql 
ఇ అగ్గి దురదృష్టము; ఖ్యాగ్లా- 
era 

కౌళ్ళా కం వట్టివేరు చేతివిసనక గ్ర; 
వట్టి వేరు 

71, [0 గాం ఎడ తెగకుండా, నాగా 
లేకుండా [దిడని 

దశరా జ్యా కొలవదిడన: సర్వేచేయ 

| 
| 

| 
| 

af, (గా అద్వితీయమైన; సాటి లేని 
fray, ఛం ఏసనకొజ్ఞ, కొయ్యగడి 
Tfram, fro కోరికలులేని; నిశ్చింతగా 

నున్న [గడీ 

ఇగ, ఇర్గ శ్రీలజిడ; (త్రివేణీ; కొయ్య 
ఇచ్చా రం విల్లన్యగోవి, వెదురు 

వరక, [ఇం నిరాశ్రయుడు 
SERED } [ఇం నిర్లత్యుముగరు 
ఇ రాజై చింత లేని 

కాక, లలి, న ఖ్ 4 | ఛం నిశ్చింత;నిర్ల క్యము 

షణ గం. నిర్ణయడ్యు. గుడీ! 
పొందనివాడు 

ఇఇ, గా ఆడుగు భాగములేని, 

కుదురు లేని 

కళకళ, } [గం నిష్ట్యమోజనమైన; 
7747, ) లాభములేని 
Zfm, [క ని శ్చ౦తగా నున్న; 

ఇాగ్గాక్యాా J నిల్ల త్యముగిల; తృ ప్రి 
జెంచిన 

7m, ఇం నిశ్చింత, సంతృపి 
ఇఇ f సాటిలేని, నిరుపమాన మైన 
ఇఇ, [గాం దిక్కు. లేని గతి లేనీ, 

పరాదినుడు 

ఇళ: ఆగ వధిలేమి; పరాధీనత 

కోశక[, కా అమూల్యమైన 
ఇల, (కా నిర్భయుడగు; ఇకా 
కఇ[్ఞ, సా బుణముక్తు డైన , దాకీ లేని 

ఇఇ ఇం బుణవిము కీ; SE 

\ 
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శ [727+ (జ్ఞా కల్చిత తమైన పునాది లేని; దాగా గొం జబ్బుగానున్నః; కగ్గాగ్య 

నిరాధార మైన వాళ? i ళం జబ్బు; కలశ 
* ₹౪[7, (శ్వా అంతులేని అపరిమితమైన | ఇళ్ళ అగా నావ్య బేడీ; రేగుపండు 

ఇణగణల. గం నిష్ప్రయోజనమైన; | శెశశ్ష, (ఇం కోవముగనున్న మొగ 
fro fo వ్యర్థముగా 

కోనా (కాం fT ఇష్టము లేకుండా 

ఇగ, గం మరమ్మతులేన 

కణాల గా అసందర్భ మైన; అసమయపు 
ఇళళి [గాం అర్థరహీతమైన: న్నిప్ప 

యోజనమైన 

free, [గ్యా కల్తి లేని జద్దమైన 
ఇచ్చా (గా గా అనుచితమైన 

ఇౌళ్ళిశగ్భా 1 గం మర్యాదలేనిః; దయ 

ఇళ్చాళిఇగ్సా | లేని; మొగ మోటమి లేని 

Fred: ఢా నిర్ణయ; నిర్మొగ 
axa మోటమి; మోటుతనము 

ఇచెళ్ళా గం అసంగతిమైన; సాటిలేని, 
పరస్పర విరుదమెన 

జు యజ 

కశ, (ఇం అనుచితమైన; ఆదనుకాని 
qx, (ణం [గా అకాలమున 

జె రం రేగువండు; రేగుచెట్టు; శరీ 

రము, సమయము శం పర్యా 

యము, ఆలస్యము; fo fz మాటి 

మాటికి 

ఇౌళ్యాగా గం నిర్ణయుడుః గ్ల 
7, ఆగిం నిర్ణయత; ఇల! 
ఇ₹, గం సమయము; పర్యాయము; 

(పాత ఃకాంము; రం పడవల నమూ 

హము; పడవ; స్మత్రవాహకుడు 

మాటమి లేని; (ప్రతీకూలమైన 

౫౫, శాగ్గిం నీర్పత్యము;ః (ప్రతికూలమ్బు; 
నీర్మాగమోటమి ' 

లాగ, fo నిరాటంక మైన; నిర్వి మ్బ 

మైన 

| చాట, సాం గ్భా నిరాటంకముగా; 
నిర్విఘ్నముగా 

2am, (కా నిరుద్యోగియైన్న; పని 

పాటలేని 

a భం. నిరద్యోగము; 
పాట లేమి 

షక, క్తం మారేడు; ఒకో విధమైన గుద్దల; 

శం తీగ; వంశము 

ఇళిఇ) కొం గుద్దలి, గడ్డపార 

సని 

జెంిళ్యారా, గం రుచిలేని; నిష్ఫలమైన 

ఉళాళ₹, కం (తవ్వువాడు, ఉప్పరివాడు 
ఇళషగా భీం ఉప్పరిపని (తవ్వెడు 

పని 

ఇళిళ్లం ధం తీగ ఇల్లా 

షథగ, రం అప్పడాలక (ర్రః రోడ్డురోలర్ 

ఇళాగగ ఇం చం నాశముచేయుట; రపి 

'మొ॥ ఒత్తుట; రం అప్పడాల కర్ర" 

ఇాళ్ళాత్షారగ రం చిత్రించిన లేక అల్లిన 

అతాపృష్పాదులు [గల 

ఇల, fలా లతాపుష్పాదులయల్లి క్ 
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ఇతచే, ఇగ్గీం తీగ: ఇఇ 
కఠ? ఇం హద్దు: దూరము; ఒడ్డు, 

చెలియలిక ట్ల; సమయము; అల (పవా 

హము; భోజన వేళ, మల్లెపువ్వు; ర్ఞం 

మలై మొక్కు; గిన్నె; వయొలిన్ 

షెళాగా గం పూర్తిగ వేరయిన; స్పష్ట 

ముగనున్న; సరియైన 

వగా ఇం తీగ; ఇళ 
fren. [క్యా నిగ్గులేని; మొగమాటమి 

లేని; మర్యాదతెలియని 

వెళ్ళే రం మీ_్రుడు; సహయకుడు 
ఇళ్ళ, గ్య రుచిలేని] బాగుండని 

ఇఇ: భం రుచిలేమి; బాగుండక 

పోవుట 

ఇగ, గ్య మొగమోటమి లేనివాడు; 

శుద్దమైన 

a, ఇం. పరిశుద్ధము; నిర్మోగ 
'మోటమి 

ఇకార, fzo మూర్చుడు; తెలివి లేనివాడు 

ఇెళళ్థాీ, ₹ిం మూర్చత్వము; తెలివి లేమి 

ఇఇ, సం 70 సమయముకాని సమ 
యమున 

షా, [ఇ మోసగాడు; కృత ఘ్నడు 

కాకీ ఇం కృకఘ్నత; దుర్మార్గము 

ఇషా రం వివరణను; వివరములు 

7A, ఇం మోసము; కుయుకి 

షా గం సవిస్తరమైన; విపుల 
మైన; fy (జా విపులముగా 

₹షాళాళా కం వృత్తి; వ్యాపారము 

ఇళ?) ₹[0 వితంతువు, [ఇణఇ [లట 
ఇక ఇం గోరుచుట్టు; చలికి కాళ్లుపగు 

డె, [ఛా అధికము; ఇ 
a, f7ం బుద్ధి లేని; మర్యాద శెలియని 

ఇళళి ₹f[0 తెలివితక్కువ 

షణ, సం గం నిస్సందేహముగా; 
తస్పక 

లా విలువగల; అధిక 

ధరగల 
Tq? 
ఇగాళ్గ, 

ఇకా ల 

ఇఇాణే, [fe సిగ్గులేని (ఆ 

ix, వీగుబేమి (ల్లా by 

స్ ; గాలా 
ఇొక్గాళే, Yeo గి 2 

ఖళ్ళం ఇగ్గిం పెంపు; వృద్ది; లాభమ 

Zarit, f లెక గ్రైలేనిః ఆగణితమైన 

షష కం వేషమ్యు వస్త్రము 
ఇళాగా ఇం శనగపిండి 

శాన, [గం శనగపిండితో చేనిన; బ్లా 

శనగవిండితో చేనిన పిండివంట 

ఇల [గం [ళం అకారణముగా 

ఇళ్గాగా ఇం ఒర్పులేని 
ఇగాలి, శం ఓర్పులేమి 
న్యా కా \ 

Tam, (గం కం TIT 

ఇళ గం కం ₹a₹ 
యి ణి ఇ శ, గొం తెలివిలేని; మూర్ద మైన 

లాగ ఇగిం మూర్భత్వము తెలి 
తక్కువ 

కలశ ఇం కంచరగాదిద; సీచజాలీ 

చిం బులాకి; గ్లూ సిరా్యశయమైన = 
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77, గం ఒకపకీ;, కొంచరగాడిద [షా 

ఇల్లువాకిలి లేని నిర్మ్శాశయుడు 

774, ఇం వేశ్య ఇళ 
THaTIT, గ్య వేశ్యావృతి 
aff గం. (క్రమరహిత మైన; 

అవ్యవస్టిత మైన 

గాగ గం [గా ఒక పద్దతి లేక 
(క్రమము లేకుండా, అవ్యవస్థిత ముగా 

ఇశ్చెళ, గా సృహలేని; మైమరచిన 
వాళ, [ఇాసరి యై న స్వరముకాని; 

పొసగని 

కశ్చ, fa జుద్దస్వరములో పాడ లేని; 
స్వరభేదముగల; పొసగని; కృతి 

చేరని 

ER [ళ్ళా లాభములేని; వ్యర్థమైన 

షరా? =f, వేశ్య: కల 
7, గా రుచిలేని 

ఇగ, (కొం కురూవియైన; ఖాళి 
TT, ఖం f%0 బిగ్గరగా నవ్వుట; 

చిరునవ్వునవ్వుట 

వెక్ట్, రాం రంధ్రము, జ్ఞా (శేష్షమైన 

ఇెశ్షైగాా [కొం (శేషరమైన; గం గా 
దిలేదాగుగా 

TET ఇం (శేస్టత మేలు 

వాక్షగాలిగా (కా చాలమంచి దైన, మీకీంలి 

మేలైన [ధికము 
జక, జా అంతులేని; అపారము; అత్యా 

కక, | ఛం మేలు; ఇల్లీ 

ఫశ, 

Tear, fr సిగ్గుమాలిన: fre 

శ ఆగం నీగ్గులేమి; జానా? 
షాక, fq కదల లేని, వేరుగనున్న; 

స్టావర మైన; రెం దిగుడుబావి 
ఇళ్ల, [గా వేరుగానున్న, రం వ త 

వాహరుడు; వారాహరుడు 

౫ 70 కం. చినుగుట్ట వగు 
లుట; షం fro చించుట; చీల్చుట 

ఇక్షాళ్ళి ఆగం చందా; జ్ఞ 
ta. జ్యా స్పృహలేని; వ్యాకులత 

గల; పిచ్చెక్కిన. [గల 

ar. గాం ఆవదలో నున్న; వ్యాకులత 
fern, "ఇ నిరుత్పాహపవడిన; పిరికి 

యైన [తనము 

Tf, ఆగి నిరత్సోహము? విరికి 
ఇగ, [షం లెక్క లేవి; ఆమిత మైన 
Ize, ఈగ, ఆసభ్యత; మర్యాద లేమి; 

సెడసరము 

శాక, (ఇం నిషయోజనము; అనభ్య 
మైన? అధిక్మపనంగి; పెడస రమైన; 

ఆశీ అమైన. 

ఫా గ్లా వదరుబోతు; ఆనహ్య 
ముగ మాటాడువాడు 

Iga, ₹౫[ బూతకూతలు; వదరుట 

ఇస్తారా fa నిర్ణ క్యమగల; _నిశ్నింతగ 

నున్న; కోరికలు లేని 

ఇనా గం స్పృహ లేని; ఇష 
2a, శాగం మూర్భ; భ్ఞాాత్ర! 
షే, గం వంకాయ; షా 
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dr fern, రకం రామమునగకాయ; 

Tomato 

షః, (గాం 

వంకాయబిజ్డీ 

శ ఇం వన్నెయనుసాలెవాని సాధన 
విశేషము; వయస్సు; అమ్మకము 

AT, Yo వంగ మొక్క; వంకాయ 

కల, ఉం ఊదారంగుగల ; ర్భాం ఊదా 

రంగు; ఇం నంకాయబట్టీ 

ఊదారంగుగ అ; ళం 

చ 

శర  ₹ాగీం విష్ణు వుయొ క్క 
శ. పూమాల 

షా కం పిట్టల గుడ్డు; ఆండ కోశము 

షేర ఇం దిస్ర్రీ$ ఆసనము; సమా 

వేశము; నలుగురు కూర్చుండుచోటు: 

కూర్చుండుట 

కేశ, గం ధూర్తుడు; తుంటరి 
కరణ రాగ, ఆసనము; కూర్చుండురీతి; | 

కూర్చుండుట 

కేంగ్శా ఇం fr కూర్చుండుట, ఎక్కుట; 

నెలక్రొనుట; ఖర్నగుట; (వీరు మొ, :) 

సపేరుకొనుట, అణగుట పడుట; 

కుంగుట 

వేగా నాసా గద్యముః శోకము; 

ఇల్లు; ఆలయమ్ము స్థానము 

శనగ ఇం మేలునొలుప్పవాడు; సుతి ' 
చేయువాడు - 

crf గం వెద్యుడు; జ 

క్ష 
న! వెదునృతి 
afr, tere కం ఫ్రీ లి 

terre! 

తేచాళ్లు ఇషం చికిత్స; ఉపచార ము 

షకెక్టై ఇం సీతాదేవి; శ? 
శేగ్గా రెం మాట; కథనము 

తగా రం వాయనము; నూడిదః మీ(క్రు 

లకుపంప్పు మిఠాయి; శ్రా జా నాటుట 

జగ్గా, కృం విక్రయ వ్యత్రము 

శఇ[, రం వ్యాపారము ₹ష1517 
కేగార్ళి రం వ్యాపారిః జాగా గ 
కాం ళం తీ కాగ 
శేఖ, గ గం మోకరించి 
pA రం సాలెవాని పన్నె; కెగాం 

ఖేళ్ళా గం తపాలా బిళ్ల అతికించి 
Bearing 

కేళి కం శతుత్వముః విరోధము 

వ Sp రం గురు; జండా 

కళ 

కచ్చా, సవతి* విరోధి (శ్రీ 
కే (ఇం ? (అ) 
కచ్చ ర్భం నేవకుడు, ఇ! 
కే] కొం గని; సమూహము 
షరా (శా రం శత్రువు, GATT 

కేశా ర్పం ఎద్దు: మూర్దుడు 
ష్య ఇం వయస్సు: “కోమటి; యౌవ. 

నము; రాం ఒక త్షత్రియ జాతి 

గా రం సాకెవాని వన్నెః ఆంకవళ్ని. 

వెనుకనున్న యినుపములు 
లా చ 

కేశ రం చెళాఖ మాసము; ఇఇ 
తేగా ఆగ, కుంటివాని చ౦కక్ళర। 

వైశాఖ పూర్ణిమ 

నానా. 
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బగ రం వేశ్యాలోలుడు ఇగగాళ్చా. గం తెలునుకొనదగిన; 
CIEE ఆం విత్తులు చల్లుట; అందుల (గహాంవదిగిన 

కిచ్చు కూలి 

ఇగ ₹ం గం విత్తులు చల్లి ంచుట 

ఇ, qo మేకపోతు, ఇషా 

జః రం బరువు; కార్యభారము; 

మూట భారము; కఠినకార్యము 

కణ భాం (శం దిరువువేయట; 
PITT 

ఇక్షాలాా "క్యా దిరువుగల; భారమైన 

FIT. Fo శం ఇక 
చాఖ్షాళు ఇం బరువు మోయుట; 

'మాతకూలి 

గణ, గాం బరువుగల; భారమెన 

ఇరా ఇగ నావ, స్టీమరు న్ 
కడా? గం కొయ్యతుండు; కొయ్యముక్య్క 

గరం ₹గ౦ం మాంసపుముక్కు 

ఇకా, ₹ం [కం ముంచుట; gar 

TET. రాం కొండచిలువ 

ఇఇ ఇగ సీసా; A Bంtle 

A], ఇగ చిన్ననీసా 
Tia, గ్గ ఒం టెపిల్ల 

ఇ, ఇం. సోమరి; - బుద్ధీహీ నుడు; 

పిరికిపంద 

శ గం సోమరితనము; మందబుద్ది 

ఇగళ్ళా రా ఓదార్పు: తెలివి; జ్ఞానము; తృ ప్రీ 

తళా కా సూచించునది; తెలుపునది; 

టోధించున ట్టి ; కొం ఉపాధ్యాయు డు; 

గూధదారి 

ఇల గం గం టోధించుట: వివరించుట . 

ఇొళనళా గొ టోధింపదగినది - 

ఇసు Tr సమాధివిశ్రేషము; రావిచెట్టు 

fT గం బోధింవబడిన, వివరింప 

బడిన 

ఇఇ గ్లౌం ఈం. విత్తులుచల్లుట; నాటుట 

ఇఇ రాగ వాసన; సువానన; దుర్వానన 

ఇవాళా [శాం సువాసనగల 

శౌణ్యాళ్లాగ చం నీరాబుడ్డి, ఇఇ 

Tr, శ ff ముంచుట; రంగు 

వేయుట; నాశముచేయుట; ముంచి 

తడుపుట 

ఖగ? ఆగం కుంపటి; ఇత! 
ఇరా కం గోతము; గోనెసంచి 

ఇొ[్యఖా రం సిరాబుడ్డి? ఇఇ? 
గల, రాగం చిన్నగోతము; రా 
 ఈతచాప 

ఖా శాం చిన్నగోతము; చిన్న సం 

ఇవా రం మాట; పలుకు, శబ్దము; 

(మోత 

ణల, ఆగం సంభాషణ; వాడుక భొష; 

న్నేహనంబంధము 

ఇలాగా '- రం (పాణము; ఆత్మ: గా 
ఘాటాడుచున్న; వాచాలుడున (దితి 

కియున్న 

ఇర. శ ఆం మాట్లాడుచున్న; 

ఇం వాక్శక్తి... — 
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| కనగా ౫0 గం మాట్లాడుట; చెప్పుట; కోక్టగాగ కం గాం మ త్తెక్కుట 

ఉవన్యసించుట; కేక వేయుట 
క ' లక, మతిలేని; పిచ్ళాక్సిన. [2 ఇగ, క్షా పలుకుబడి; అధికారము; ఇక, | 7 బరా 

(పాముఖ్యత 

లశ, గాం [గాం పిలివించుట; 
చెప్పించుట 

కల్గ గూ భావు పతలకూత; 
పలుకు, కేక 

కళగా చం fro విత్తు లుచల్లుట; spe qa 

శశీ ళం విత్తులుచల్లుట; ఆందుల 

కీచు ఎకూలి 

కౌషాగ్గా గాం సగం విత్తులు చల్లి ంచుట 
శౌ=f, శాం ఉదా నవనము; తోట 
ల ఢం మునుక; కష! 

TA. ఇషా బోణి, ఇజళ fT) 
Tr. Fo కా ఊడ్చుట 

కైన క్షు ఓడి; Terr 

కక, ఛం పెద్దరెమ్మ; తీగ 

లో[క/. కూ [కం చుట్టుకొ నుట; అల్లు 
కొనుట; ముందుకుసా గుట, 
చుట 

కక్ష, ఛ్లోం పిందె; శశ 

షో, గం పిచ్చెక్కిన; కలత చెందిశ 
కణ. ఇం సాం. కలతకెందుట, 

కో షాతిశయముచే పిచ్చివాడగుట. . 

ఇకారాశైలా భీ కో ధావేశము; కలత 
తోళ్ల భ్ గాలి యూప 7 

వ్యాపిం 

కత్తా ఇస్ వానజిల్లు;- జడివాన; -. 
ఇేశ్రారా డెప్పిపొడుస్ప; 'ఆ ఆధిక్యము. . 

1 

న ద వాలను నాగాల ఈ అ ఇ? 

- 

కత్రా, రం బొద్దభికువు, fzo బుద్దునినం, 

బుద్ధి నం॥ మైన 

షోగా, రం వొట్టివాడు; వామనుడు 

శా రం మామిడిపూత; ఇకా 

ఇళ్ళ నాగం విచ్చిన ఇఇ 
లాం కం1%ం మామిడి పూత 

పూయుట 

₹t₹[, [గం పిచ్చివాడు; గళ 
కర్తా [షం వీచ్చివాడు? అమాయకుడు, 

తోక, లం పిచ్చి మూర్దత్వమ 

FT, 0 గం విచ్చెక్కుటి; ఇ 
(జాం ఉన్మతునిగా చేయుట; పెడదాం 
వటించుట; మోనగించుట 

రు 

Fira, fఇా మనన్సు చెడిన; పిచ్చెక్కిన 

ఇ 77. [కా పిచ్చివాడు; ఇఇ 
కోచ్ గా అగ్గి పిచ్చిది ఇఇ 
ICE ఖా నా సెం డ్డి కూతు రు; 

కోడలు 

7, రం గూడార్థము; దెప్పి పొడుపు; 
వ్యంగ్యము 

717, రాం విసనక (ర; గ 

కెళషౌశ్షలి, రం వడీ వ్యాపారి; వ్యావారి 
-శఇగ, ర వడ్డీ; నెవము; మోసము 
sqrt, fo ఆ[కమ వీ వ్యాపార 

స్తుడు 
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imran శా వడ్డీవాప్యారము; ia, గా న్ క్ అటి [ పకొరము 

విపరీళప్ప వడ్డీ కల, ౨ గడ్డను కత్తిరించుట 
are, రం. చధ్రవడ్డీః ir, గాం సం. దర్జీ వానిచేత 

Compound Interest వొలత (పరకారము గుడ్డ నుక తిరింప 
₹2[₹ఇక. ర్థం లాభ నష్టములు 

కల్గన, (ఇం వడ్డీకివ్వ బడిన (దబ్బు) 

కలగా శాం గం ఈనుబ। షం [గం 
(పసవించుట; 

ఇగ, (జాం వ్యాపించిన; ళం కీర్తి 

mT ఖం (క్యా ప్యావిందుట; శా 

fro పెట్టుకొను 

శబా 
! గాలి; 

mf, | ఈం గాలి; ఇ 
ఢెల్లి (చ ళం రాతి భోజనము; క్యాల్నా 

కల, రం సర్పము; పులి; ఏనుగు; 
సింహము 

ఇళళి గం ఆడుపామః గ్ల 
సర్పము ధరించువాడు; ర్వా శివుడు 

కల, ర్తౌం రాశి భోజనము త్యాగ 

67724; | వివాహము; వ కాళ్ల కళ్ళా[జ్ఞై, రం వ శ 

5A, ఇాం వివాహితుడగు; వివాహ 
మాడబడిన; రం భర్త: ఇం వివాహ 

మాడిన భార్య 

కలదా. ళం [ఇం వివాహమాడుట; 

"పెండి చేయట 

క, జీ6 ఉపాయము, -గుడ; 
(a) 

క తిరింపు; పద్దతి. ఏర్పాటు; ఆదను; 

(పేశాళిక; వృతా ంతము 

మ 

జేయుట 

=ఇ[71₹, ర్థం వ్యాపారము; ఇ్గగాగా 
qT, రం వ్యాపారి; శళాగాళి 
కాగ. ధf[0 శిరోజాలంకరణ తిరు, 

వెం్యడుకల చిక్కుతీయుట 

27. గాం గ్యౌం వెండుకల చిక్కు. 
తీయుట 

చళ్ళ ర్త వృత్తాంతము వర్ణన; 

భేదము; వివరణ 

=a [ఈం షం సవిస్తారముగా; 
పూస గుచ్చినట్లు వివరముగా |. 

కాజ్ఞా, కం వద్దీవ్యాపారము: బ్యాజ్యాగ్ల 
err, 7 రాం వడ్డీవ్యాపారి; 
eqrgfiar, 5 mgr 
rare To కా కొలత పకారము 

గుడ్డను కగి రించుట 

శ, ర్ం సమూహము; జ్ఞా 
కమ, ర్తెం మార్గము; గమనము; నమూ 

హము, వ్యజ భూమి 

771, 70 ౯0 పోవుట: భాగ్యా 
Cra రెం ఒక గహయోగము; సత్యము; 

వేదము; (బహ్మా; తత్వము; తపస్సు; 
.అిహ్మచర్యము; (బ్రాహ్మణుడు 

mf. ఆగం మోక్షము జ్ఞ 
కాన్ష 71, రెం (విహ్మాండము; i 
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కాశ గం జ్ఞాని ఇళ 
IAAI, Fo ఆధ్యాత్మి కజ్జానము 

Tarr, ర్త వెదాంతివ గ Theolegiau 

17a. శం ముకి; mf 

కళై గాళ్షగ, రం వేకువజాము 

mfr, ఇం 
Theosophy 

కొనగా రం (దహ్మత్వము 
ఇశ్లైళ్షగా ఇం యజ్ఞోపవీతము; వ్యాసకృ 

తనొక వేదాంత గంధము 

ఇన, గ ఉపనయనమయినవాడు 

'వేదాంకజానము; 
నళ 

ఇౌజ్షా?కా రం భూగోళఖగోళాదికము; పుట్జై 
HITE రం ఊం హో 

శ. ఆగం సరస్వతి; నలికండ్ల 
పాము 

7, రాం మహాసంతోషము; దేవా 

నందము, అలౌకికానందము; తరుగని 

ఆనందము 

శని. గాం (దహ్మసంబంధ మైన; 

(ద్రాహ్మణ సంబంధ మైన, ఎచెదికము; 

ర్తం విద్యయు నాచారముగల వరుని 

- తానే పిలిచి వధూసహితముగ వసా? 
దులచే నలంకరించి పూజించి 

కవ్యావిచ్చిచేయు వివాహము 

ఇక్షైష్టాగ, రెం వేకువజాము 

గగ, రం అయోగ్యుడగు (బ్రాహ్మ 
ణుకుు (ద్రాహ్మణమా(కుడు 

శాక రం (కాహ్మణభావము; 
. దాహ్యణధర్మము 

| Tra, fo 

నల్లి కండ్లపామ్యు (బ్రాహ్మణీ 
క[ఇT, రం (దా హ్మణభావము; 

(బ్రాహ్మ ణకర్మము: _బాహ్మణసమూ 

హము; శన్నిగహము: గా (బ్రాహ్మ 

ణునికి తగినది 

ఇగ ఇం అహ్మశకి; సరస్వతి; 
వాణ్; దుర్గరోహిణినక్షక్రన్ను 

(బాహ్మవిధి (పకొరము 

మాడిన భార్య ఒక లిపి 
వివాహ 

ళా 

శబ రం ళభయ౦కరధ్య;; 

యుమ్మ నుధ్వని 

కాగా రం పగులుట; తునుక, ఓటమి; 

నాశము, ఆల; నిరాకరించుటః ఇా 

భంగు అను గంజాయి నంటి మప 

పదార్థము క 

గక? గా భంగు డ్రాగువాతు cfr 

af, ఇం భంగు(త్రాగు ఫ్రీ; పాకీ కీ 

ఇగ కొం పాకీవాడు; భంగు (త్రాగువాష; . 

గా నాళమగు నట్టి; భంగముచేయ ; 

TT రక్తం నదిమలుపు; (జ్యా వంకరైన; : 

నళించునట్టి; విరుగునట్టి 

శశ], కం భంగ్నుత్రాగువాడు 
ఫార్తాఖా షా విరుచున ట్టి; - నాశముచేయ 

నట్ట విరుగ గొట్టునట్టి (చేయ 

శ రం విరుచుటః (తంచుట; నాశము 

బా హ్యణునిభార్య, న Th A 

వన న న్నదాంాకం. జచనాక్సు 
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A], గం f% విరుదుట? (త్రుంచుటి; 
శం వఏరుగుటః నాశము; చిల్లరగా 

మార్చుట, నొప్పి; బాధ 

Taal, ఫం f¥o చిల్లరగా మార్చ 

బడుట; విరుచ లేకతుంచబిడుట 

FT, To చం యంసించుట విరి 

పంచుట్య చిల్లర మారుట 

ఖర కం వంకాయ; శాన 

ఖోకొ రం మట్టిప్మాత; ధూర్తుడు; (జ్యా 
నేగ్గులేని; కపటి 

భక, గం కవచము; యుద్ధము హాని 
Fe గం ఈం అవమానపఠరచుట, 

నాశమ. చేయుట 

Azmi, గం రహన్యము బయలువడుట,; 

మట్టి పాత్రలు వగుల గొట్టుట 

Adz రం ఇాగ్లగ్గా- మట్టిపాత్ర; రహన్యము 

He, రహస్యము ఎయట 

పడుట 

Fra, ఇం గాం విరుచుట; గంకులు 

వేయుట ధ్వంసముచేయుట; వెదకుట 

శక, ఇం రహన్యము బయటపడుట 

set, రం ఖజనా; వంటయిల్లు: సామా 

నులుంచుగది 

బళా కొం సాధువులకు చేయబడు 
విందు, పొట్ట; సమూహము, 

సామాన్ల గది; వంటయిలు 

AT, Tం వంటవాడు; 

ఛం ఖజానా; చిన్నగది 

Agr రాం తార్చుకాడు, qT 

41 

ఖజానా; 

కో శాదిపతి; 

ఇక” గం. అపహాన్యముతో కూడిన 

గూషణ కావ్యములేక పాట 

TT, కం గం భయవడుట; శ్రాఇ్యా? 
717, ఖం కొం ఎద్దురంకె వేయుట; 

ఆవు అంబాయనుట 

“ఖాజా గా తుమ్మెద; సుడిగుండము 
చాల రం పావంచిక ఇక్కంట్టులు; 

మాయాజాలము 

గారా రం తుమ్మెద; బొంగరము 

శోష, ఇం గస్తీ; నీట్లిసుడి; (పదక 

ఆము; వళువుల శరీరముపైని నుడి; 

వీధుల వెంట తిరిగి సరుకు అమ్ముట 

MT? గం కొం ఆప్పుట; గాభరా 
పెట్టుట 

AMA: f తిరుగువాడు 
౫1 గం సోదరుడు: అన్న 

ARM ఆం ్లాం (కుళ్ళిపోవుట 

౮, [కాం (కుళ్ళిన 

ఇ[రా, కం బూచి శ 
HFA, [గా మూర్జుడు; జ్ 

Ag, 9 గజం. గాభరాపడుట; 

మూర్దుడగుట ఇం f%0 గాభరా 

పెట్టుట; ఆశ్చర్యవడుట. [తినుట 
టి థ్ 

MTT, ₹ం కం (కుక్కి్యకుక్కి 

ఖగ గం (కోక్కి(క్రుక్కి. తినువాడు 
ఇషా, రం భోజనము; భక్తుడు; భాగము; 

జా భక్రిగల; భగింవబడినది; వండ 

బడిన 



ఖశర్గషరన్షల 
ఊలు శాతాలు. మూడ 

శా, ] గాం భక లచ సమ 

ఇకా, § గలవామి 

ఇకక, శ భ చది దు 11 టు (కొద్ద; 

జాగ | ఆరాధన 

షఖ్లా రం భోజనము; తినుట 

ఇలా, రం ఆహారము; (జ్ఞా తినువాడు; 

తండిపోతు 

ATT, Fo వంటవాడు; మిఠాయి 

వ్యాపారి 

చాంగ్ కం తినుట; తిండి 

ఇగ, గం తినిదగినది 
శా వాం టాం తినుట ఇ 

శరణ. జ్ఞా తినఐడినది; రం ఆహారము 

ఇళ్ల గం భక్షీంచనట్రి 

చరా, కా తినదగినది; ర్భ ఆ హారము 

CECE రెం వంటవాడు, iz 

వా రం ఆహారము; ఇరా 

ఇడ్రగ[, ఇం [ఆం తనుటిః జ్ఞాగ్యా 

ఇకా: కం మర్మస్థానమందలి _(వణము 

ATT Fo సూర్యుడు; యోని; అదృష్టము; 

ఐశ్యచ్యిము; ధనము యత్నము 

శ, fo భక్తుడు; ఫ్లా 

శల [ఇం భక్తులయందు (పేమ 

గలవా భ క్రవత్సలుడు 

gai ( ఇం భక్కి౩ ఆరాధనః శ్రద్ధ 

క్యా శా జన సమూహము చెదరి 

నా ర్త మేనల్లుడు; సం ణం పెరి 

సడళ్యాగా?. 

ళా Cn) సల ఫా . + షపంతురో 

శ్రా. లశ సోదరి; ఆచ్భాష్టపంతురొలు 

ATT, Zo 

aT, =a మోసగాడు గారొచీవాషు 

గాద మోస క 

ఇశ్స్ శ వారీవేబుట 

శా", ఇం గం శిరిమివేయుట; ప్రార. 

తోలుఏ [ వంతరాలు 

చాడ్[ లగ బగ ఇగ, సోదరి, ఆద్భృష్ట 

A773, | (జా సిరికి, పొరివోయిన 
arrest, | 

ఇగ! షం కావిరంగుగల; పిరికి: పార 

జో పృటకు నిదమైన 

ఖాగ్యాగా ఇం వరికి, 
“పారిపోయిన 

re 1 
wd చక్టలాలి 

wif , (కాం పిరికివాడు: శా 

CEA గాం విరిగిన; న నాశమైన 

Tia, ర్దం శిథి లములు; శశ? 

ఇభ. అం గళం కుంటుట, ఆశ్నష 
పెడుట 

aI, ఆరాధన; జపించుట; భాగించట 

ఇళ్ల) To [కొం చేవించుట; భజింషు; 

ఇం (ఇం పారిపోవుఏ; చేపట 

ఇవాల], F176 భజన చేయువాడు 

ఇన, చ పూజింపదగిన; రా 

షరానాగ ఇం [లం పారగ్రోలుటః ఇ, 

శ్యాం పారివోవుట 

ఇ ర్ష యోధుడ్యు నైనికుడు; దాసుష 

"ఇరాక్ ఇం ముఖస్తుతి; ఇరా! 

ఇ. ఇం (కాం దారితవ్పుటః వ్య 

ముగా తిరుగుట; [భ్రమపడుట 
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ఇక, (క్యా దారితప్పిన 

ఇలా, వాం కం మోసగిందుట; పెడ 

దారి పటించుట 
బి 

ఇాకజ్లల[, కొం మోసగాడు; దారితవ్పిన 
వాడు; వ్యర్హముగ తిరుగువాడు 

ఇ, [గం మోసగించునట్ల్; పెడ 
దారి పటిందెడ 

చి 

జ్జ, Go భ_టాజు; పెంచీతుము 

శడ్జా[1 మ ర్హం రాజు; ముని; పండితుడు; 

సూప్యడు; (కా పూజింపదగిన 

ఇళ్ల కొం గాశిపొయ్యి; బట్టి, ఇటుకల 
ఆవము 

సాళ్ల ళం గాడదొయ్యి; సారాయిబట్టి; 

గుహ 

wean, ర్త ధర్యసతపు యజమాని; 

An 00 Keeper 

ఇక, రం శతళుకుబెళుకు; 

ఇక, (ఇ తళుకుబెళుకుగల 

ఇక, పం గం భగ్గున మండుట; 
కోపించుట; ఉలికివడుఏ 

పక్సఖా/గాగ క్యా f"గం పెడదారి పట్టించుట; 

గేచ్చగొటుట; భయ పెట్టుట) అగ్నిని 
కం టి 

(పజణ్వలింప జీేయుఏ 

ఇక. గాం తకుకు దెదకుగల 

ఇళళి లాగానా కం తనకు బెదకు, పటా 
లోపము 

ఇళ్రష్థతా రం శనగలు మొ॥ వేయించి 
యమ్ము ఒక జాతి 

Tear. రం తార్చుహాడు; ఇళ్ళ! 

meme Rn 

ఇకక, రుం దొంగ; ఇకా 
ఇళ్ళ ఇం దొంగతనము; గ్య 

(క్యా దొంగవలె 

బళ్ళ, రాం తార్చువాఊు; CEE 

ఇల, కం కథనము; వర్ణన 

ఇర్గాగ శం fo వర్ణించుట; చెప్పుఏ 

ఇగ్గా గం చెప్పబడిన, లా కథనము, 
వరన న 

త్స 

ఇ గ. [గొం క్షం వక్షః మాట్తామెవాన: 

ఇరనాగ ఇం సోదరుని కుళారుడు 

ఇ, భం సోదరుని కుమార 

ఖగ, రెం దారిబ తెము; భోజనఖ బ్బ; 

అలవెన్సు 

శాకగ, కొం బౌద్దథిపవు:ః జా పూజంప 
బదీన 

పెంట; (క్యా భాాదపదములో జరుగు 
నటి 

బి 

ఇాలోగ్లా] (ణా భాదపదముటలో పండిడు 

శర! లేక జరిగెడు 

షి గొం కురూవియెన: అసహ్య మైన 
షకల కృం కరూపము; అసహ్యము 

TR. Yo శీఫుడు; సుఖసొ భాగ్యములు; 

వింగారము; (ఎం ఆఅఆ౦దమెన; 
టాం 

_టేసష్టము; శుభమైన; మర్యాదగల 
TFT, ఇం పెద్దమనిషితన ము; 

మర్యాద; (శేష్ట్రత్వము 

ఇ, ఇం అస్పష్టధ్వని; షకారు 

నండి 
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శా [ ఇ్లౌం గక పలుకుట; మాట్లా YT 7 fo సంభవించెను, అయ్యెను 

డుట 
వ. ఇళ/క్తార.3 ణా భయ విహ్వలుడైన 

షగా్యా ఇం fణం చెప్పుట, జగ్గా 7a13t, 3 
I, భం గం. రుంకారము 

చేయుట; భుంయ్మన్ని ధ్వనిచేయుట 

BOE EIEED ఇం దుంకారము, 

ఆస్పప్టధ్వని 

ఇలాగా రెం కథనము; వర్తన; గాం 

చెప్పబడిన 

ఇగ, ఇం రచన, కథనము 
౫4౫7, ర్థం రసముతీయుయం.తము 

ఇ, ఛం పట్టిబెదరింపు; గప్పాలు: 

బడాయి 

ఇకక్డ ఛం గుంపు; (తోపుడు 
ఇఇ ఇం దుర్వాసన; మంట భగ్గున 

లేచుట 

గాకా శా గం భగ్గున మండుట 
శాక, భాం వట్టిబెదరింపు; గప్పాలు; 

బడాయి ' 

బాగ: ఇం కొం భయపడుటః (భమ 
కలుగుట - 

Wa (ga ఆగ్చిజ్వాల;.నిప్పురవ 

శాక ఇగ విమాది 
బక ఇం గుంపు: (తోపుడు 

ఇాళ్ళా శం భయము; అపాయము; భయా 
నక రసము; ఇం (గం సంభవించెను; 

అయ్యెను 

ఇ. గం మిక్కిలి భయపడిన | 

బాగా, fక భయంకరమైన. 
నా రం భయమువ భయానక, 

రసము; కా భయంకరమైన 

శా. గం గోం భయపెట్లుట; ఖ్య 
. కొం భయపడుట 

TT, గం భయంకఠమైనః ఇగ 

Ta, శం భయంకరమైన 

ata, 5 ఈ ఇగ 
శ గం అపాయకరమైన; భయం 

కరమైన 

AT, గాం ఒక నీచజాతి; భారము; కృష్ట; . 

ఆధిక్యమ ; జ్యా మొత్త ము;ఆంతయు, 

నిండు; (గా గాం ద్వారా 

AT, To పోషణ; జీతము, భరణీ 

నక్ష(తము 

TT, గం వంకాయి మొవానిని వేయిం 

చేనిన పచ్చడి 

am, రం భర్త; యజమాని 

ఇ, ఛం (వ వేశము, చేరుట; నిండు 

MT, ఇం కాం నింవుట; బాకీ తీర్చుట; 

(నష్టము) పూ ర్రిచేయుట; క fi 

_నిండుట; పూ ర్తియగుట; గాయము 

మానుట; గర్భవతియగుట 

Fes ₹ాగ్రా నేతతో యుపయో గించెకీ 
నూలుకండె; నాడె; నేతలో అడ్డనూల 

పోగులు; భరణీ నక్ష్మతము' 
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ఇళ ఆం బాకీ చెల్లింపు; బాకీ 

చెల్లింపు రసీదు 

NEEL [గా పరిపూర్ణ ము; fro fzZo 

పరిపూర్ణ ముగా 

TT, To థమ; రహస్యము 

శ ఇం (భాంతి ఇం [0 అటు 
నిటు తిరుగుట; మోసపొవుట. 

Tuma, To ho మోసపుచ్చుటః; 

(భమింపజేయుట ఆటునిటు (తిప్పుట; 

క గం అటునిటు తిరుగుట; ఆళ్చ 

ర్యపడుట 

చారం భం ఆధిక్యము చాల 

ఇభ గాం (ఇం శ_ీకొలది 

aT, ₹ం గగ్గిం నింపించుట 

ఇగ్ళా గం నిండిన; సంపన్న మైన [కూలి 

క్ల ళం నింప్పట; తడిప్పట; వీటికిచ్చు 

శ, గొం సంపన్నుడు; ధనధాన్యా 
'దులతో తులతూగునట్టి 

17, కం గర్భాధానము; 

నిండుట; కూరుట 

mf, fజ నిండిన; పోషింపబడిన 

శక, ర్యం భర్త; యజమాని; బరువు; 

సముద్రము 

7₹7ః రాం అద్దెకున్నవాడు 

నింప్పట; 

tar, రం నింపువాడు; పోషకుడు 

శారా ) కం నమ్మకము; ఆధారము; 

TUT» Fam 

ఇగ: గొం నమ్మినవాడు; విశ్వనీంచు 

వారు; ఆ(శయించీనవాడు 

TU Fr 0 నమ్మదగిన 

ఇగ, ఇం ఒసభువుః పోషకుడు; పతి; 

నాయకుడు 

షాగె[గ కం (పెళుపుః భర్త 

CRED To 

Maar, ళం 

ఇగ (జా నిందింపబడిన; తిరస్కం 

రింపబడిన 

ఇరగ ఇం గ్ర బొంగురుధ్వనియగుట 

} కట తిటు; దూషణ; నింద 

wena, ₹/0 పెద్ద మనిషి 

అ తనము; 
Tend! ITInT 

HT: To [ళం మే లు అందర మెన; 

మంచి; fro fr బాగుగా; మంచిది; 

నరే;.ఆహా 

ఇక ఇం మేలు; 'శేయన్సు; మంచి 

MRT, f7ం ఆరోగ్యముగల; ' ఇఇ 

శల, [గం మంచిచెడ్డ; రా బెదిరింపు 
HETATTT: Fo సజ్జనుడు 

aaraifa. 7) fo గం దిహుదాగుగా; 
Grp ఇక్ గాగా [లేదు 
ఇఫాఖ్రై ఇ అపేయగుగాక; ఫరవా 

HE.» రం బల్లెము; ఎలుగు గొడ్డు 

గల 

ఇ్యాల్లఖ 

ల, గం (వపంచము; పుట్టుక; శివుడు; 

(పాపి 

(| రం ఎలుగుగొడ్డు; గళ్ల 

బశ [ఇ } తమయొక్క, మీయొక్క 
ఇళళి ళా 
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= ల షా ల ల ౫౫7, రెం పుట్టుక ఇల్లు, స్థానము; జీర్ణమైనట్టు అనిపించి ఆకలివేయు 

అగుఏ 

శల, రా సొంసారికోబాధలు 

గొజళేళా రం జన్యరాహిత్యము 
Haq. Zo పునర ర్మ భయము 

wf, fq పునర్లన్య 3 భయముగల 

waif, ళం వన్మమరణములభయము 

చౌగళ్ళర్సా కం సిరమేశ్వరి ౫5 గాణ 

ఇషాన్ భం పార్వతి; $1 

waz, గా “౫ డచిపోయిన; అ! 

షగగాగా గం 5 కానున్నది; కం (పార 
ద్దిము 

గా, cp అదృష్టము: (పార 
పము; _ఈల్యవాత 

wf, రం భవిష్యత్తు కాలమ; 
పార 5 గం కాగలది 

ఇగ, రం జ్యోతిష్కుడు; sdrfadt 

శర, జ్యా కానున్నది; సుందరవె మైన; 

యోగ్యమైన; శుభమైన 

Heat, ళు సి 

ఆనుకాలఅము 

₹ౌగ్గగా షం భన్మమెన; కా బూడిద 
SEED రెం షనుగ్య; Try 

NESE ర్ం భర్తఆన్న (చావ) 

శర్లోక్రః రెం పీనుగ తొండము - 

Tt, రాం బూడిద మందుభస్మము 

శారు, కం "వెండి; బంగారు తని 
ఆహారము జీర్ణము కౌకపోయిననూ 

ఎవత్యేము; సౌజన ము; 

రోగము 

పాలగష్షారా, జ్ఞా కాలి దూడిదయైన 

HEAT ఖం [10 తటాలున పడుట; 
దొర్తి పడుట; జారీపడుట 

Af రం భంగాకు పండించు పొలము, 

ణి ఛంగాకురో తయారైన 

గ భం 

-ఈఆ7/గబ[3, భంగు త్రాగుట 

wf, effం మడత; రూపాయి మొ! 

వాటికి చిల్లర 

పుచ్చుకొను తనుము 

isa, చం fro 

పేనుట; (తివ్పుట 

గా రం మేనల్లుడు; ఇాగ్యాఖ్య? 
ఇళ ఇం మేనకోడలు; ఆటంకము; 

అడ్డు కోపము తెపించుమాట 
Trg ర్త బాన, కుండ్ 

Jig, ర్షం విదూషకుడు: కుండ; ఉప 

(ద్రవము; నవ్వు; నిగ్గు లేనివాడు 

digaT, To fF చెడగొట్టుటః అవమాన 

పరచుట; ఖ్లా (క్యా దారి తప్పుట 
చ్లా, ఇం పాత; కుండ 

aiernn, రెం గిడ్డంగి; ఖజాన 

భంగాకు; “i 09 దొయుః 

శీ 

యిచ్చినయిలకు 

మడత పెట్టుట, 

aren. కం కోశాధివతి; వంటవాడు 

శుడొనా 

are, + 
Are; ళా 

రాం సామగులుంచుకొట్లు; 

; వంటయిల్లు 

రం వంటవాడు; 

|; కోశాధ్య తడు 
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aig, || పకారము; పదతి 
aif. J ato 6 ద 
aif qf ఫా జ్యా అనేకరకములః; 

పెలురంగుల శ్రఇజ్ఞి గళ్ల ఫె 
శా. ఇం fం ఊహించుట; తెలుసు 

కొనుట 

aizar, వ్య గం తరుము; అంద 

మగా తయారలచేయుట 

శా, గందుతుమ్మెద: ఇజం సదక్నీ 

ణము; వధూన్నుులు అగ్నికీచేయు 

(పదక్షీణ 

ఇఇ , 0 (పదక్షీణము; 
aia. ఎ afar 
ఖా z=ffo వెలుగు; కాంతి; కిరణము: 

ఖా ఒక వేళ; లేక 

అయినది; 

HITT, గం సోదర భావము 

wr, To సౌదరుద; ఖా 

ఇఇ: గం సోదరభావమ్యు గ్ల? 
Fraternity 

శా[కజ్ఞన్న, ఇగీం కౌరర్తిక శక్త విదియ 

ఖ్మళ్ళేళళ గ 

afar, 3 
arf ఆగం. సజాతీయ సమూ 

హము; తెగ [((సేమ 

Wry, Go భావము; పుట్టుక; అ న్తిత్వము; 

గం బంధు వర్గము 

౫/5, కృం ఆలోచన; (పేమ; స్వభావము; 

రూసముః (పభావము; స్ట్తి, అనీ 

త్వము; మహిమ 

“క్క రం ఉపన్యానము; ఇళం 
MET. ఇం డ్యాం పలుకుట, మాట్లా 

అట; వ్లాం కా చెప్పుట; ఉపన్య 

నించుట 

చా భాం భాష ఇ 
ఇగా రృం బాగము; భాగించుటః అంశము; 

(పక్కా; అదృష్టము 

rE: గం బెదరిన జననమూ 
MrT, ౨ హము చెల్లాచెదరగుట 

షాాగ్గానాగా రెం భాగము; అదృ ప్ప ము; 

సౌభాగ్యము; రప్నము 

ఇగ్గాగా ఇం ₹స్గం పారిపోవుట; తన్పిం 
చుకు పోవుట; పరప్పరుషునితో లేచి 

పోపుట 

గళ్ళ రం మేనల్లుడు: rm 
ఇ|గార్గాళ్ళా రం బాగహారలబ్ధమి; శాల 

శల. రం మేనల్లుడు; [qT 
షు రం హక్కుదారుడు, భాగస్వామి; 

గా ధాగములుగల 

శ, రం అదృష్టము; సౌభాగ్యము; 
(ఇం భాగింపదగిన 

ana, ] (కాం అదృష్టనంతుడు; 

Mra: ఎ ఇలాగా 
ITH, Fo విభాజకము; భాగించు సంఖ్య 

ఇ1₹ రం పాత్ర: యోగ్యుడు; ఆధా 
రము; విభజించుట 

శ, గాం భాగింపెబడిన; వేరువడిన 

ఇగో ఈం గంటి; కూరగాయలు 

గాల, fa భాగింపదిగిన; far 
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ఆక ర్పం భటాజు, ముఖసుతి చేయు 
- వాడు శకం ఓం (చు మ ట్రీ; నదీ 

గర్భము 

₹[౭7, రం సముద్రపు ఆటు 
వారం ధగా ఆవము; సము[ద్రహప్ర ఆటు 

[క్క రం శనగలు మొ! వేగించుపొయ్యి 
క? _ తుచ్చ మెనపని చేయు 
వ్యర్థముగ సమయము గమపస్పట; 

కా -పొయ్యిలోపో యుట, 
చేయుట, వదలి వేయుట 

AIT, Fo అద్ది: మాదిగ; దించచా ర్జి 
iT Fo అన్నము; ఒక వివాహవీధి 
సాగా ఇషా కాంత; అందము; జ్ఞానము 
ళా రం అమ్ముల పొది; కొలిమితి త్తి 

పళ్ళ ఇఅగ్గిం కొలిమితి తీ, బాబ! 
arf, ) 

గ్ 

నాశము 

9 భాద్రపద మానము; 

Eure 

a7, ర్డం సూర్యుడు; (ఆఅుకౌశిము; కాంతి; 

జ్ఞానము; నమ్మకము 

[ఇన గర్వం మేనల్లుడు" ఖగ 
nt. శాగిం మేనకోడలు; ఇసి 
Mm]. ఇషం -మంతక తై _ ఇ 

. గాగ ర్తొం సలువిధములైన వస్తు 
పులుగలది 

TRE ఇ [షం సచ్చుటు తెలియుట; 

₹ం-f మెరుగు పెట్టుట . 
ఖా ర్ం సూర్యుడు; కిరణము; రాజు 
ar, ర శని యముడు 

AIT, 
Tr, 
షాళ్ధాగళ్లన్నా! 

బాళ్చా[గ్యా 
GEILE 

“Arg, ? 

wr, J 

Arar [0 ఎన్ 
శ. ₹[0 వదిన, అన్నభార్య _ 
AI ౯0 కొంత; సూర్యుడు; 

ఆలో © 

ఈగ తీ 
చ, చణ రెం నోదరిభర్త; వావ 

ఇషా ఇం శ్రీ; కోపిష్టి ప్రీ; సత్యభామ 
Mnf, ఇం కాంతిగల; అందమైన; ; కొపిస్టీ 

iT Fo సోదరుణు; భావము, ధరః 

కోరిక; (పేమ; పరిమాణము; పద్ద 

ఇౌగ్యార్భా ర్హం సోదరథావము, ఖాళ్ల 
భగ? గం నచ్చిన; (పయ మెన 

TIT, To బాధ్యత; క్రోకిన 

కార్యము; రాళి 

ar లు వాటు, సంస గ 1 వారు; సిచసెంరి ఇగ 3 కో వా ట్ర నాస్య 
బాల, జాం ధారతదేళ సంబంధ మైన; 

గాం భారతీయుడు 

షా (శా బరువుగల; విశాలమైన; 

ఛం యమున; Tar 

చం ఆ 

కోపము; 

బరుప్పు; 

అధికము; గాం అద్దె; బొడీగ; 

బపవు, వెడిచార్జి 

ఫా fa కఠినమైన; బరువుగల; 
ఆత్యధికము; లో తెన 
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శ 60 బాణపుమలుక్కు దిల్లెముః | ఇగ f తలచిన; లభించిన 

ఎలగుబంటే నుదురు భళి ఇం. (ప్రారబ్రము; రాబోవు 
శ ఇం fr బాగుగచూచుట; కాలము; (శా కానున్నది; జరుగ 
వెదకుట నున్న, ' అందమైన 

8%, రం దలై ము; వూ. 

TT రం దిల్లెము వట్టినవాడు 

గ, లం ఈ ప్తె గ్రిహాలము 

ఖ్ ది లై పు ములుకు 
శ్రీహలము 

శం సూర్యుడు, ఎలుగుగొడ్డు 

7, Fo ఎలుగుగొడ్డు ar 

గ్ Yo ధర; పుట్టుక; ఉనికీ; అభి | 
(ప్రాయము; స్ధితి; పద్దతి; స్వభావము; 

చేవ్య భక్తీ 
భు రం భామ షా అలోచించు 
వొడు; భ కుడు; రనజ్ఞడు 

ఇ, Fo "మన్మధుడు రా అన్న 
ర్య, వదిన 

గ కం వ్రయడు; ణా ఇంపైన; 
్ళ్చినే 

గ రాం ధరగిర ధర 

ర్ట కౌరణము; కల్చన, (ప్రమా 

ము స్మరణ; భకీభావన; గా 
0 పిన; ఆకర్షణీయ మైన 
m fo ధ్యానము, చింతనమ; 
రింప్త, ముజువు; జ్ఞాసకము 

క్ట జ స్వాావిక్మైన; భావనా 
ధాన మైన; జరుగ నున్నది; మర్మ 
డు 

జాగ .f7ం కానున్నది; భావో(దేక 
మెన; రనజ్ఞమైన; రోం నుంగళము, 

సోదరి భర్త ర 

భగ, ఇషం భావో (దేశము నొందుట 
[లు రం దరుగబోవునది; fa 

కొదగిన; తలంపదగిన 
౮7, ఉసన్యానము; మాట్లాడుట 
Triax, fo అనువాదము; తిర్డిమా 
wraiTiart, (టి తర్దమాచేయువాటు; 

వ్యాఖ్యాత 

“rT, భోం (పాంతీయథావ; పాండీ 
భావః భాష పరిభాష 

fra f7 చెప్పబడిన మాటాశీనరీ; 
రక్తం కథనము; మాటి 

nfl» [గా మాటలాడువాడ్రు 

ఇల్లా రం మాటాడుట; వ్యాఖ్య! (గం 
చెప్పదగిన 

rg, రోం కౌంతి; కోరిక అలి పొయను 
HIT, రెం (పకాళించుట 

Far aro fro శెలియుట; 
(పకాళించుట; శా స్వా మాట్లాడుట! 
చెప్పుట 

ATTAT, రం నూద్యడు; fw శెరయు 
చున్న; కోనినించుచున్న; (చకొళచు 
చున్న 

కి 
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ఇగగాగ, షం (ప్రకాశించుచున్న; కాంతి 

గలి 

షక 0 (పకాశించునట్టి 

a, లా కౌంతిగం; భయంకరము? 

(పకాళించునది 

AT రం సూర్యుడు; ఆగ్ని 

ణా చౌ f¥ తముప్పుట 

Ferran, స్య? 
fy 
గ. ట్ర | బెండకాయ; ఇక 

ణా, ఛం భిక్ష; కూలి; యాచన; 

వేవ 

గజ కం భికము కొరకు తిరుగుట 

fu, రం భిక్షగాడు; బౌర్దభితువు; 

"సన్యాసి 

గ్య్యాఖా కం భిక్షగాడు: 1ష₹1₹ 
గళాన్ని ఆగం విచ్చగ తై గాజా 
గొళ్యాగి ఇగ్గిం బౌద్ద పన్యానిని 

సళ గం విచ్చగ శె; 
mehr faq 
TAT: ర్ం భిక్షగాడు; fart 

సళళ, | ఆం ీచ్చుగ శె; గూల 
గ, రం భిక్షగాడు; జ్ఞా వీద 

శ - 

fa గ ఇం స్యాం తడుష్పట; 
నా ౧ గా? 
సూ 

న న ల 
ర. 

గల్లా గా తెలినిన; ఎరిగిన 

గొశ్లగా కం దీకొచుట; పోరాప్పక 
గాక, ₹౫/ం కందిరీగ; ఇ 

fan, 70 f%ం కి లియవి ట్య! 
డీకొనుట; పోటామట 

fa రాం వత్రపులోపిలి ష్య 
fజ లోని లోపలి 

fara. ఇం భయపపుట; కా 
ff, eo గోడ; చిత్రౌధారన్ను 

పగులు; పునాది 

గణ రం భేదము: క 
faa కం fం గాయపిషుద శ్వ 

బడుట; దూరుట 

గళ ఇం చినుగుట, వేదోపాయవ; 

భేదము; సగులుట 

fran ఇం గా ఈగలుబుంవ్షు 
ధ్వని చేయుట ఏవగింపు కలస, 

| 

మిక్కిలి యురికిగా నుండుట 

fafa, ₹[0 ఈగల (మోక 

faaqfarar, కొం గం ఈగలు బడ్ 
మని ధ్వనిచేయుట 

ను | రం ఉషస్సు; వేకువ 

గాభ లూ [జా వేకువజామున 

గబ, గా మరియొక; చీలిన, పగిలి 

వేరైన; రం భిన్నరాళి 

గ్ఇగాా ఛం వేకుపాటు; కేడా 
కాం టోయలేక చెంప 

me 

ననున! 
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fu, ర్త బోయవాడు; చెంచువాయు కి 

ఆడ విజారివాడు 

గా కం స్వర్గము ft 
fa ర్త తోలుకి త్తితో నీరు మోయు 

వాడు 

గ్య రం వైద్యుడు; నుందు 
faz, ర్ణుం స్వర్గము, నషా 

Finan, జ్య fం తచయుటి; MITT 
fiz, చా f= లానుటవి ఎగిందుఎ; 

(కన్నులు) మూయుద 

raat ఇ న్ (ప్రవేశించుట, లెవ్ 

యుట; స్నానము చేయుబ; డగుతికో 
గి 

పతుట 

చ శిగిం భయము; ఇల మోడి; 
పరక; అవశ్యము 

శల అం భిక్షు బతిన్నము 

చభ్లగగ్భా సె ఇం గో తడియుట; ఇఇ 
Arar, J బగ 

Az, 

Arar, 

సత్త! భం ఇద్బింది; గుంపు 
AEA స ఆగం గుంపు; 
drew. |! ఆకర 
గ్రా? గం ఉరుకినః ఇ 
బగా, రం భయము, అపాయము; (జ్ఞా 

fr, గం అంతఃకరణము; అతః 

వరము; ఇ లోపల; మధ్యన 

గగ, ఖం లోపల 

| రం దిచ్చి; మిద్దభూమి 

వగల గం లోని మనస్పులోస్;ః 

బహిరతముకౌని 
౧, 

fT, రం భయము; కొంపియు 

శిల ఇం భయము; గోడ 

ఎగా గౌం వేకువ; ఉదయము; 

బగ తం (ఈం తగి యుట; ఇముదుటి; 

ఇంరుట 

బస్సా గం భయాగ రసము; భీముని; 

శివుచు; [జ్యా భయంకర మైన 

శ [గం భయం ర మైన 

శ, శం గుంపు; ఆధి్య్యము; (క్యా 
ఇయు డిన; విరి3యెసి , భయం: = 

TT. కం [ణా భయిపెడుట;ః త్రాళగా 
ఖీ ళ్ శ్ గ్ డ్ 

ఆగ రం నక్కా ఇం పిరికి త; [షా 
po 

పిరికియెసి 

Arar ఆf!ం సిరికి త నె ము; 

జోగాఇష 3 భయము; నిగ్గు 

AE, 0 ₹1ం పిరికియామది 
బాగు అరగ దగ్గరః నమీపమున 

[ల్లు రం బోయ వాడు; బెంచువాడు; 

' అడవీ శాలివాయి 

శ, ఇం బోయ లేళ 
భార్య 

శాగకా [గం భయంకొరినుగు; fry 07 

శఇ7, రం వెద్యుడుః ఇళ 
Trea, రం భయానక రసము, సా 

భయంకరము 

శభ. [గ భయంకర మైన 

బెంచువాని 
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గణా, కలం భయంకరము, ఇగ 
Yar రం భయము; భయి పెట్టుట 

శ, {ఇ భయ పెట్టబడిన 
శశ. శా గం వేపుట; కాల్నుట ' 

un 50 పాము; విటుడు 

శ, ఇగ్గిం కమబొమ, చూమి 

న ge రాజు; ఇన్నా? 

బళ్ళ ఆగం భూమి 
న (కం. చూకంవము; క. 

ఖా రం ఆహారము; ఆగ్ని 

శక్ర, ₹f[0 బూజు ఇ్యళ్జళ్లి 
ఇక, bss ఆకలిగొన్న: ఒదవాడు; 
బ్యషాజ్షక్స ) తిండిపోతు 

శ, [గం తినబడిన; అనుభవింపబడి 

నది ర్హ భోజనము 

బాషగా గ అనుభవించిన; ఆనుభ 

వింపబఐడిన 

ఇ. గాం ఆనుభవముగల 

భ[గా చాగ్గాం ఆహారము? ఆనుభవము, 

భోజనము, మేర 
Tar, (గా ఆకలితో చచ్చునట్టి 

షా, ఇం ఆకలిచావు 
శ, ఇం లా ఆకలిగానుండుట 

వృళల్ఞా [గం ఆకలిగొన్న; బాశ? 

సార, ఇం [గం సహించుటి; ఆనుభ 
వించుట; కం fr పూ ర్తియగుట 

Mea, Fo fo 

rym, అం fro 

XII, రం అప్పు తీర్చుట: సరుకు 

బట్వాడా చేయుట; పరిష్కారము 

బృళగాగాాం ₹ౌంగొం వొక తీ.రి ద 
. చేర్చుట; పూర్తి రిచేయుట — 

qr, ఇం అనుభవము; భోభనము, 
ఆహారము 

x7, ర్తెం పాము, వటుడు 

TT రెం పాము; 
ఎమీది సంఖ్య 

వగల ఇగ ఆడుపాము; aft 
ఇ], శాం ఆడుపాము; ఒక 

వర్ణసృ తము 

రెం భుజము; చేయి, ఏనుగు 

తొండము; శాఖ 

శృ, ఇం ఆదుపాము; గ్థ్యాఖి 
శకాలు 60 బాజుఐందు; 'కియూర మి 

HITE: కం ఆదశేఘడు; వాను! 
ఇళాగెళా 

రాహువు; 

ఎంచి 

ఇగ, ఇం భుజము; చేయి 

ల, ₹f[0 చిన్న వంకరక త్తి 
వారగా Fo ఉప్పుడు బియ్యము 

న వేయించిన కూర 

శల్ట[, రం గుత్తి; మొక్కజోన్న కండి; 

మొక్క జోన్న, సజ్జల మొ॥ వాటీ 

పైని పీచు 

MT. రం నీచ్చపాణ్; చిన్న ప్పరుగు 

చిలరమారుట; 

"[సణగుట 

గొౌణుగుట్క 

వేయింపబడుట 
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బ్ఞగళ్షు ఇ గం. వేపు డుకూలి; | భగ, ఇగ్గిం భూమి; బాగ్గ? F 
. శాగాకే రూపాయి మొ॥ వాటికి జాబ రం పొటు; -చిటుః తవుడు; 

ట్ టు 
చిల్లర యిచ్చునందుకు పుచ్చుకొ'ను ఎండుగడ్డి 
రుసుము 

శా, ఇం f70 చిలరమార్చించుట, 
వేవించుట 

am ₹ౌం [కొం వెదజిల్లుటా ఇం 
శాం మరచుట; తాకినంత నే రాలిపోవు 
కణములు కలిగియుండుట 

శ, fణఖ చూర్త్చరూసమైన; తాకి 
నంతనే రాలిపోవుకణములుగల 

HE. గం fio మోసపుచ్చుట; 

CCEA 

FTE, Fo వేకువః భల 

ఇళళి శం అమాయకత్వము; 

పొరగా 
భృశ, 7 ౦ మతిమరుపుగలవాడు 
వరన. ఇం గం మరచుట 

మరపించుట; ,తప్పుదారిలో పెట్టుట; 

ఇం [[₹ం (ళమలో సడుట; మోస 

పోవుట 

చణ, రం టక్కారితనముః మోసము 

dd. రం విటుడు; పాము 

భణ రం పాము, ఇ[ఇ 
ఇషాగా రం అగ్నిః; ఇం భూమి; కనుభొమ 

ల, ర్తం జగత్తు; నీరు; సమృద్ది; 
జరు. అ ఆకాశము, [4 సంఖ్య 

AZT, స్య) seem 
42 

' ఇ, ఇం ఊక; పొట్టు 
షరా క ₹fం- ఏనుగుతొండము; గళ 

జో, 0 గళం కుక్క మొరుగుట 
yaar, ఇాం గాం వండుట; వేపుట; 

అనుభవించుట; బాధించుట; వినీగిం. 

ఎదుట జం గం సంతనీంచుట 

, Yo వేపుకు. శనగలు; గుగ్గిళ్ళు; 

న్ లమ్మిం ఒక జాతీ 

7, శం భూమి; స్థానము; పదార్ధము; 

కనుబొమ్మ; (శా పుట్టిన 

7, ఇం ఆకలి; కోరిక 
న. 

లో 

కాజ! క lao ఆభూషణము; ఖల? 

MZ శాం fF అలంకరించుట. 
ఠి 

ఇళ? గం ఆకలిగొన్న; కోరికగల 

ఇల, యు 
చ భూకంపము ఇభ. [Ea ః BEd 

షా, రం పంచభూతములలో నొకటి, 

పిశాచము; భూతకౌలము; (పాణి: 

(జా గడచిన; పొందబడిన; పుట్టిన; 

తగిన | 

చా, [షం వెనుకటి; 

మాజీ 

ఇరగ, 0 గృహస్థుడు జరుపవలనిన 

సంచ మహాయజ్ఞ ములలో నాక తైన 

._ మాతబలి 

ఇదివరకటి, : 
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"127, కృం విష్ణువు; పర్యబహ్మము; 
శివుడు జీవాత్మ; దేహము 

బృగగళకగా కొం శివుడు; (ఇఇ 
fT, ₹f[0 విబూది, పుట్టుక; ఐశ్వ 

రకము; సంపద 

బక, రం దాహ్మణుడః జాం) 
బషళి కం పర్వతము; 7 సంఖ్య 

ఖానా రం గర్భమునందలి శిశువు 
Tr ఇం గా వేయించుట; కాల్చుట; 

మిక్కిలి బాధించుట 

ఫాల, కాం రాజు; శ [దేశము 
af, ఇం నేల; చోటు; భూవనతి; 

afmar, చం ఉపోద్దా తము; (ప్రదేశము 

qfrz, రం అంగారక్యగహము; మను 

మ్యడు; నరకాసురుడు; బంగారు; 

గా భూమినుండి: పుట్టిన 
బగ, కాగ నీత; ఇకా 
ఇగ, గ్య అత్యధికముః మిక్కుటము 

శశ రాం ఇనుక; దానము శకం పొర 
పాటు; గా అధికము 

శర, ణా పరిపూర్ణము; RUE 
ఇ (షా తెల్లని బూ డిదరందైన; రం 

బూడిదరంగు; గోధుమరంగు, బూరా 
చక్కెర 

వగ రం (బహ్మ; విష్ణువు: శివుడు; 

ఇర్మదుడు; బంగారు; జ్ఞా అధికము; 
గొప్ప 

“షా భా పొరపాటు; మరపు; "తప్పు; 
షష్టమ - 
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Ta I అతా అవవ వాతా అకలి 

భాశఇ, అరిం తప్పు; పొరపాటు 

qT ఇం కా మరచుట; తప్పుచే 

యుట; ఖాం కొం పోగొట్టుకొనుట; 

తప్పుదారిలో పడుట; మోసపోవుట 

శాక: భోం దయటికి వచ్చెడిదారి 

తెలుసుకొనుట కష్టముగా యుండెడి 

భవనము 

జగ కం (పత్తి; దూది; (గా తెల్లని 
qanrat, fz నేలపై న్మిదించునట్టి; 

నేలపైపడిన; చనిపోయిన 

శ. రం అభూషణము ; అలంకరణము 

mmf, [గాం ఆ లంకరింపవగిన 

7, రెం ఆభూషణము . 

బృకగగ ఇం గం అలంకరించుట 

ఇగ? రిం ఆభూషణవము: అలంశరణ; 

"శృంగారము 
wf, “ఇం అలంకరింపబడిన (బిట్టు 

¥a కం ఎండు గద్దః తవుడు; పొట్ట; 

7, ఢం ఊర; పొట్టు 

ఖా, రం తుమ్మెద; గండులుమ్మెద 

Tra, రం “ండుతుమ్మెద; గంట 

గలిజేరు 

at, ఇం ఆడుతుమ్మెద; ర్త శివుని 

ద్వారపాలకులలో నొకడు 

Tri, ర్తం శివుడు? గాలా 

, | ఛం కనుబొమ; ౮నుబొమల 

ఖ్య్యాల్స్ ) చిట్లింపు 
షగార్తం నొకరు; (జా భరింపబడీనది; 

నింసబడినది; పోషింపబడిన 
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 అనకొహాతాన అకబనానబనానానాల ఉక తా నాలాలు... అ దబా గాలు ఆలనా. కా 

Tare 

ట్లగ్గళ టూ బూలివాడు; నౌరు 

ఇనా భిం కూలి; జీతము; వెల; 

నేవ 

శా, రం నేవకుడ; పనివాడు 

ఇరా ఇం దాన్, కూలి 

ష్, గం మెల్లక న్నుగలవాడు 

ఇడా నాగం కానుక; కలియుట; 

దర్శనము 

Az, వా [క్లూ కలియుట; కౌగిలించు 

కొనుట, దర్శించుట 

జ్యా గా కప్ప; సిరికిపంద 

ఇశ్రా గాసి A 

Fay, గం మందు, చికిత్స 

ఇళగాా ఇం గూ పంపుట 
ఇళ్ల, రెం మెదడు; కప్ప 

వేకు, ఇం గొంత మూర్దుడు; 

చెళ్లగి గం పొంేలు; సడ 
ఇగ To తోడేలు; GE] 

qfearaar, గం గొగైవలె (గుడ్డిగా 

ఆనుకరించుట; గొ రెదాటు 

ఇత ఇం గొరె; స 

"En గం రహస్యము; భేదము; బేదో 

సాయము; ఛేదనము? రకము; 

వేరుపాటు 

ఇకా గాం ఛెదించునట్టి; " భేదము 
కలుగజేయునట్టి; విరేచన ములుకొలుగ 

జేయ (మందు) 

శ రం భేదించుట; ఛేడించుట 

Haar, ₹ం [0 బెజ్జిము వేయుట 

॥ 
| 

' 

ఓ 

wf; ణం ఛేదింపబడిన; వేరుచేయ 

బడీన 

సరాగం కం గూఢచారి; శ 

Ta. గాం రంధముచేయునట్టి; రహస్య 

మెరిగినవాడు 

ఇల్లా గం బెజ్జిమువేయవీలయిన్య 

రహన్యముగా వుంచదగిన; - శేధింవ 

దగిన 

సానా చం fF త డుపుటః గగ? 

గా గం 

ఇం ఇం + దుందుభి; నగారా 

ఇలా ఇం 

శాశా, [శా పిరికీవాడు, మూఃర్థుడు 

చెలగి రం కలియుట; ఎదుర్కొనుట; 

బెల్లము మొ వాని పెద్దనుద్ద 

ఇల్ గిం బెల్లము; బెల్ల పుచిన్న గడ్డ 

శ గాం f7ం తడుపుట;: fT 
శః, కం మారువేషము; వేషము; 

బాహ్యరూపము 
Hq, రం మందు; చికిత్స 

శాల, గా ఆరోగ్యకర మైన 

ఇళ్ళు రం బాహ్యరూవము; వేషము; 

మారువేషము 

శల, ఇం గేర్వె బర ఇర 
చా రాం దున్నుపోతు; wf 

ఖే రెం భయము; HT 

చ రం సోదరుడు; ఖ్యాళ్షి 

నాళ , (కం సోదరథభావముః 
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శబగ్ఞT, ఛ్ల[ం కార్తిక శుక్ష విదియ వృసయోగించు కొనెడి యరికారము 

ణా, క్తెం *పుడు, భయము; భయానక గల తాకట్టు [ సహించుట 
రసము; (జా భయంకర మైన aria, చా (జా అనుభవించుట; 

చళ్ళ ఇం పార్వతి; రాగవి శేషము 

చేగాషు కం బొవదము; బిఇ 
శ, ఇం గ్ల (క కమొగగుచ్చుట; 

దిగపొడుచుటః ఇ శం కుక్క 

మొరుగుట 

ఇణ్యాళ్ళా రం భూకంపము; ఖజ్లారా 
ఇాగ్లా?, [ఇ వికృతాకారముగల; మూర్ణము 

ఇళ్ళ, [ఇ మూర్భడ్యు ఇళ 
iqT, కం వాద్య విశేషము, (రైలు 

స మొగ) కూతః కూత వేయు 

సాధనము 

షి శం ఓ! ౫0 f అయ్యెను; 
జరిగెను 

బాలా గా భుజింపదగిన; అనుభ 

వింపదగిన 

బాగ, గాం అనుభవించువాడు; భుజించు 

వాడు 

ఇ రం సుఖము నుఖళోగము, 

ధనము; అనుభవము; పాముపడగ; 

సంపదః భోజనము, లాభము; సంభో 

గమః సుఖదుఃఖామల అనుభవము; 

నై వేద్యము; పాము 

వగ, ₹ం 00 సుఖదుఃఖాదుల అను 

భవించుట; సహించుట 

భల కొం డిబ్చిచ్చువాడు; వడ్డీకి 

బదులుగా కుదువ బెట్టిన వస్తువును 

ATT 

ara, ళం ఆడుపాము, రాజుగారి 

ఉంపుడు క్త్తె 

aut, రెం పాము; రాజు, మంగలి; 

(ళా విషయా నక్తుడు, అనుభవించెడీ 

చాపు 

శల, షం అనుభవింపదగిన; ర్హం తన 

ధాన్యములు 

గౌణ, ఈం. వేళ్యః ఇష్యూ? 
0 భోజరాజు. విందు 

శక, కం ఆహారము; తినుట 

జాలిగా, fa తినదగిన, ఆనుభవింపి 

దగిన; రం ఆహారము 

సనా [0 తినదగిన; ఆహారము 

7, ర్దం వేకువ; (భమః మోసము; గా 

ఆశ్చర్యవడిన:; కల్లకపట మెరుగని 

ఇఇ [గం కల్ల కవటమెరుగని 

HITT: Fo శివుడు; [కా కల్లకపట 

మెరుగని 

Trin ర్తం ఆమాయకత్యము 

FISTHIST, 50 కొల్ల కపట మెకంగని 

షి, ₹గిం కనుబౌమ్ము 
4x, రం సిటిసుడి; తుమ్మెద షోకు 

జ, రం తు మ్య ద; బొంగిరము; 

భూగర్భ గృహము; తేనెటీగ; గొల 

కాపరికుక్కు; ఉఊయ్యెల (త్రాశళ్ళుకట్టిన 

కొయ్య 

+? 
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ఇ ఇం వెండ్రుకలసుడి; నీటి" 
సుడి: ఆడుతుమ్మెద; ఒక పిండి 

వంట 

రక, ఈగీం కనుబొమ్మ ఖ్ 

ఇక, 0 (పేపంచము; భయము 

47, జ్ఞా నిరాంతపోయిన; 
“ఇ 

శో, | వి భ్రాంతుడై న 

4a 
శీ 1 ఇం అన్నభార్య; వదిన 

Eric 

శో, ఇం భూతవైద్యుడు; భూతసమూ 

హము; భూత యజ్ఞము; (్ల్ర భూత 

సంబంధ మైన; భౌతికము 
గ. రం ముత్యము; శివుడు; 

తత్వము; ణా భూతసందింధ మైన; 
శరీర సంబంధ మెన 

శ, do ఇల్లు స్థానము 

శో ఇం అంగారక (గ్రహము; నీరు; 

ఆకాశము; (కా భూమి సంబంధ మైన; 

భూమినుండిపుట్టిన 

శf, రం భూస్వామి; జా భూమి 
సం॥; భూమిపై జీవించు (ప్రాణి 

a, శం సీత; dra 

శీల రం అంగారక గహము; (జ్ఞా 

భూమి సం॥; భూమి మీది 

జగ కం తుమ్మెద; వనీటినుడి 

చకా (రం వరిత్యాగము; వతనము; 

ఇఇ | నాశము; చలించుట; జ్ఞా చెడిన 

fe, శం కనుబొమ్మ 

42 \ 

ఇగ: రం (కొంకి; పొరపాటు; తిరుగుడు, 

అపోహ ~ 

au, gs గుండముగా తిరుగుట; 

ఇబగా $ యాత; ఆన్టీర త 

wr, అలం జాం తిరుగుట మోన 

పోవుట; మరచుటః పొరబడుటః; 
తప్పు దారి పట్టుట 

at, ర్హం తుమ్మెద: ఇళ (రులు 

ఇగ ర్తొం తుమ్మెద, నీటినుడి; ముంగు 

అ, ఇం తుమ్మెదల సమూ 

హము 

ఇ ఆగం ఆఅడుతుమ్మెద;ః పార్వతి 

ఇలా ఇం సందిగ్గమైన; మోస 

పుచ్చునట్టి 

Yar గం [గం ఆహ్పుట; తప్పు 
దారిలో పెట్టుట; మోనగించుట 

ఇాంశ్రా గం పడిన; చెడిన, దురాచారుడు; 

నాశమైన; జారిన 

5, ఇం పతితురాలు 

జాగా గం కాంతి నొందిన; కలత 

జేందిన, పొరపాటువడిన 

ఇషగగా ఆగం సందేహము; అపోహ; 

(శ్రమణము; అస్టిరత 

AI, (క్త న్వంతసోదరుడు 
ఖగ, 

ఇగ గా (భమళలో వడ వేయునట్లి; 

ధూర్వుడు; రం మోసగాడు 

wT, రం తేనె; మూర్చ; జ్ఞా తుమ్మె 

దల సంబంధ మైన 
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ఆల, 7 గర్భమునందలి శిళువు 

గా 

జ, ఇం వివాహమైన స్రీ; గృవాణి 
షాలు 

aT tre భిక్షగాడు: ఇఇ; CUE 
7, ఈం యాచన; వివాహ సానిశ్చలతా 

రము; అరువు తెచ్చిన వస్తువు 

zm, గం శుభము; కేమము; ; అకీ 
అంగారక గహమ్ము మంగళవారము 

గం పభ (పదమైన 

Am, గం కం TrTz 
Hamre fro వుభ పదమైన 
LEED రం శుభ ఘడియ 

Tree, | రం పభకార్యములందు 
Trea, డే వ త, మెదుట నుంచు 

సీటిపా(త్ర; అలివేణి కుండలు 

Tm, f్ఞ శుభమైన; ఇ వరమే 
శ్వరుడు స 

Tez, రృ తాలిబొట్టు; నోముదారము 
xr, శం పార్వతి? పెతి వత; తెల్ల 

గరిక, పనముష్ప- 

iar, రం (గంధారంభమునందు 
కవిచేయు (ప్రార్ధన: శుభకార్యారంభము | నందు చేయుడై వస్తుజి; | 

షనీడ్; 
టి © 

» 

ఆయు 

మ దాలు ఇ! 

TTT, గ్ర దేవునిగుడ్ 
. ఇగ గాం తభకరము; పవి్యతమైన; 

చందనము; మీగడ 
పెరుగు; రావిచెట్టు, అభి షేకమున క 
తెచ్చిన తీరజలము 

. అ _ 
TTA, కొం గం తెవ్చించుట 
Tra (జ్ఞా శ్లోం వివాహ నిళ్శత్యా 

మైన (కన్య) 

| 
గాకా To ఈర్ష్య; (కోధము 

ఆ౦దమెన ; 
=” Zo 

శ 
గ్ష=ఖా, 

వే 

దా మంచము; మంచె, సింహా 
సన ము; నాటక రంగము 

చాళగా ఇం పండ పొడి; స్నానము 
కల్ అక A. ఇం గం లోమబడుట; డద 

బట 

గాగ ) ఇం పూగుతి; తీగ; బిగి 
శో, 1 రించిన లేక పూచిన లేత 

కొమ్మ; పెదము తెమ్ము తులసీ 
ద అనిత 

చెటు 
ద 

4 ఇ₹౫. ఇం ముత్యము; అఆళోక 
వృక్షము; తులని చెట్టు 

నాశక ఇం తోముడు; తోముడుకాలి 

TA, ₹f[౦ విల్తిః [గాన 
Tf. భాగ్యా వేశ్య? షన] 
fT, ₹[ం మజిలీ; అంతస్తు, ఇల్ల; 

గమ్యస్థాన ము 

/ గాన్నొారా?క్రై ఆగ గ మ్యస్థానము 
ఇగ్గాంిగ్గా భా వదవి; పోదా. EG 

freer, Ho ఇం గనక 

+ 
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Afr, రం మిక్కిలి యెజుపు 
రంగు గాఢానురాగము 

43+, రం కాలిఆందె; చల్లగుంజి 

ఇన ₹1 ర్తం వాద్యవి శేషము; జాలరు 

a, గాం మనోహరమైన; ఆందమైన 
ae, fఇ్ఞా మధురముగా పలుకుదేక 

కూయునట్టి 

గోళ్ళాళా రం పొదరిల్లు; (ఇ మనోహర 
మైన, ఆంద మైన (తించిన 

ERY గా ఆంగీక రిం పబడిన; సమ్మ 

«i, శాస అంగీకారము; సమ్మతి 

ATT: yc చిన్న పె; రాయి; 

చేశ[ఇ[, J మందసము 

గళ, రం మధ్య; గ మధ్యన 
A717, శం (నవాహపు మధ్య 
చో, ఇం మధ్యనున్న; నడిమి 
zr, రం నదీ మధ్య భాగపు భూమి 

(గాం మధ్యనున్న; నడిమి 

చేల గం గా మధ్యలో 
Tf. గం మధ్యనున్న; నడిమి 
ఇకా, సగ సుమారైన; మధ్యరక మైన 

చక రం మీగడ గంజి 
శాక, ర్తం అలకరించుట; ఆభూషణము; 

సమర్థించుట 

Tea, ఇం గాం అలంకరించుట, 

మర్దించుట; మెదపికలుపుట; 

సమర్థించుట; ధాన్యము నూద్చట; 

పూయుట; రుద్దుట; పిండిని పినికి 
ముద్దజేయట 

చ=, రాం మంటపము; పందిరి; గుడి 

గోపురము; జ్ఞా గంజి (తాగువాడు 
చకా, ఇ (జ్ఞా గుండముగతిరుగుట 

AT, of గుండముగా 
ఎగురుట; నలువైపుల తిరుగుట 

బక, గం సూర్య చం[దాడులదింబము; 

పెరివేషము; గుం దము; సమూ 

హము; సమిళి; జిల్లా; (పె దేశము 

TET, రం బాకు; కటారు 

ఇాళానో ళం సమావేశము; సమూ 
హెమ ; సముదాయము; రం సూర్యుడు; 

మండ లేళ్వల డు 

గశలఖా Fo సామంతరాజు; మండి 

లేశ్వ రుడు 

Agar, రం మండవము; వెద్దవందిరి 
zz, ₹ ఒక బెంగాలి మిఠాయి; కలు 

fez. fo శృంగారింపబడిన , కొప్ప 
బడిన 

fT, (కొం శోభింపజేయునది (ఆభూ 
షణము) 

శక? భాం పెదమార్కెట్; బజారు; 

పెద్దసంత 

EER రం చోచ్లః రాగులు 

బలు రం కప్ప; గాజ్రాళ్లా 
ఇాళ్ళెత్షాల్యా[గ ఈగ కప్పగంతు 
ఇక, ళం ఆడుకప్ప; 

మదించిన యాడుది 

ఇఇ, f7ం ఒపవ్పుకొనదగినది; రా అభి 

(పాయము 

చిరుకప్పు; 
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గా ర్తం సలహా; మంత్రము; 

హ్యము; ఆధర్వ వేదము 

HITE, కొం to Hamre 
గజం, ఇం రహస్యాలోచన; సలహా 

Tam, రం ర హస్యాలోచన చేయు 

చోటు 

శ, [70 మం్యతములచే పవిత్రము 

చేయదిడిన; స లహాయివ్య బడిన 

రహ 

Tf రం మంత్రిపదవి; మంత్రి కార్యము 

a, yo మంత్రి; సలహాదారుడు; 

. కౌర్యదర్శి 

శల. రం కవ్వము; కంటిపునీ; క్షోభ; 
నాశనము; వధించుట; 

చిలుకుట 

జ, 

సూయ్య డు; 

న, ర్తం కవ్వము; చిలుకుట 

గళ్ళు ఇం పెరుగు చిలికెడు కుండ 
గళ రక్తం కవ్వము; వెన్న; మందర 

పర్వతము; చలిజ్వరము; [జ్ఞా వంక 
రన; మెల్లిగాటోవునది; నీచమైవ; 
సోమరి; మందమ త్రి స్లూలము; 

గంభీరమైన; వెడల్పుగల 

గళాగా, రం కవ్వము; మందర పర్వతము 

ణా, రం యముడు; శనీ; (ప్రళయము; 

దురదృష్టవంతుడు; ణా సోమరిమైన, 

దట్టమైన; మెల్లని; మూర మెవ్య వచ 

మైన 

బాలా 
am, 

జ్ఞ, స్యా శెలివి లేనివాడు 

3 [0 మెల్ల గానడుచువాడు ' 

| Tair, 

raqnf. (కా దురదృష్టవంతుడు 

[జా 

నా, జ్యా తెలివి లేనివాడు 

చౌగళ, కొం 
రము, 

లేక వదునారు పేటల ముక్వాల 

హారము; (క్యా మెల్లని 

శేషము 

దురదృష్ష వంతుడు; 
టి 

మందరపర్వతము; మంగా 

Tz, fz పాట్టియైన; రం" వాద్యవి 

Afri, ff ఆకాశగంగ; గంగ 

ఒక వరవృ తము 
(>) ఆటీ 

| m1. గం మెల్ల మెల్లగా ముందుక 
వచ్చునది [gestion 

శ ఇం ఆజీర్ణవ్యారి;, 114 

స 

బో ర్షం ఓక కల్పవృక్షము; జిల్లేడు; ' 
ఉమ్మె త; మందారపువ్చ ము; ఏనుగు 

fz. రేం ఇల్లు, 

యమ; సముద్రము 
ఇరా ఈం గుజ్జపుకాల; ఇ 

. షాగళా రం ఇం ఇగ 

ఇొజి, ఇం చవుక; తక్కువరర 

క, ఇం. గుట్టపుశాలః చాప; పడక 

బాగా, (కా గోరు వెచ్చని; నులివెళ్ళ 

వటణము, దేవాల" 
లబ క్త 

గ్ 

బళ్ల ర్తం గంభీరధ్వని; మృదంగమ; 

fzo గంధథీరమైన; సంత్ తోవకర మైన 

ఇగ, రెం కోరిక; ఉద్దేశ్యము; 

శ కం హోదా; గొప్పపదవి; అరికొ 
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వగా? ఆగం కోరిక; అధి ప్రాయము 
శాక 

Dem వానా. 

| mI, గా న్వీఠరిం బడిన; (వయ 
A, గ్య రద్దుచేయుబడిన 

ఇక్షగాగ ర్హిం పుట్టిల్లు, ఇభ! 
గాక్షగగ్భా (ళా గర్వముగల; పొగరుగల; 

మదించిన 
ఇళ్ళ ఇగీం మే నెల; May 

గతే శం మొక్కజొన్న; టగా 

శకక్ర[, రెం పెద్దసాలెప్పరుగు 

TEI. సం ff నిక్కుుట; మిడిసి 

_ పడుట 

ఇకక? ఇం చిన్న సాలెపురుగు; 

శక, కం పాఠశాల; ప్రైమకీ 

స్కూలు 

727 రం పుసకాలయము; ప్కస్త 
కములణ షాష్మ 

శాక ఏం వధస్థలము 
"ఇఇ గాం (వాయబడీవ; రం జాబు, 

Letter 

శక, గం వరింపబడిన 
ఇాళాజ్షై[ఇళా, గం ఆలెగ్గాండరు రాజ్యమైన 

మేనీడోనియా 
వషాజ్షెర్యిర్థ్యం శకి కీ కి; సామర్ధ్యము; ధనము 

Prd, సూదంటురాయు; ఇ. 
“ఇరా, fro వీమాచేయఇడిన, తాకట్టు 

పెట్టబడిన 

| TFT, రాం అందమెన గోరీ; సమున్న ' 
తసమాధి 

"ఇగ, గం ఆ(క్రమింపబడిన; అధి 
కారము సొందియున్న 

మైన; ఇష్టమెన 

ఇ, రం పూ దేనెః కోయిల; తుమ్మెద 
నాశ, రం మొసలి; వెద్దచేవ; మకరరాశి, 

ఒకనిధి 

ఇణాాకళ రం మొసలిముఖమేర్చడ 
జేనిన పురునని చెవిపోగులు 

ఇ +, 'గ0 మన్మథుడు; 
7, Rana 
౫5 రం మన్మథుడు; ఒకఆయు 

శ్వేదప మందు 

గాణ, రం మన్మథుడు; ఇ్లాగ్షిసాబ్లా 
గతల కం సముద్రము నక్ష 
ఇకా, ఇం ఆడుమొసలి; ర్తం సము 

(దము 

ఇచ (శ్ఞా అన్నులుచేనినవాడు 

ఇకక, (గాం అనహ్యా మైన; అనుచిత 

మైన (పన్మి 
వాకా, రం కోరిక; ఉద్దేశ్యము; 
మా శం కోరిక నెరవేరినవాడు 
aq. గా ఉద్దేశింసబడినది ; రం 

ఉద్దేశ్యము; కోరిక 

శాలల. ఇం భాగింపబడినది; రా 
భాజ్యుము; అదృష్టము; భాగము 

ఇషాగా రెం ఇలు; ఇ 

Tart, ణా ఇల్లుగలవాడు; ర్షం 
ఇంటి యజమాని 

TEI Fo ఇండ్లు 01865 

TRI, Fo తావు; ఇల్లు; అదను; మకాము 
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గ్షక్ట; కం కొని; బహుశ; ఆయినయగు 

గాక _ 

గజ్టారు కం కీరీటము; భ్యాజ్టార 
శజ్ఞాణ7, రం దంతములురాని లేక చిన్న 

దంత ములు గల మగపిల్లయేనుగు; 

మీసములురాని మగవాడు 

ఇళ్టుగ), ఛం శసగపిండి గోధుమపిండి 

కలినిచేనిన రాజై 

శక్టా₹, ర్తం అద్దమి ; కుమ్మరి 

(శిప్పెడి కర 

ఇకలే! గం కం El 

శ్షక్ట౫7. గం సామెత; కథనము; లోకో కీ 

BENE శా కె గ 

qi [: రాం చిన్న పురుగు 

Ax, రం రామంచిగడ్డ; కాకమాచి 

చెటు 
చి 

m1, రం పంటల చిడప్పరుగు 

ఇక, కం మగసాలెప్పర్శగు 

షషషళ్తత సాగ కం సాలెగూడు 
_ గక, రెం మోసము, కపటము 

చ కం మొక్క్టజొన్నవ మహమ్మ 

చీయుల తీర్ధస్ట్థానము 

గాం గం మోసగాడు; శ్రా? 
ఇచ, శం మోసము; కపటము 

చ్, (ఇం మక్కాయొక్క; మక్కా 

సం౦॥ ర్తం మక్కా నివానీ 

గణ రం వెన్నః ఇచ 
ఇగ, ఇకిం ఈగ; తేనెటీగ 

సారె 

లగ తాతా 

nT, [కం అనహ్యమైన; ర్భ ఒక 

చిన్న జంతువు 

wae గార్ (ఇ), సోమరితనమిగ 

కాలక్షేసముచేయు*: గోళ్లు గిల్లుకొను 

చుండుట 

ఇక రం మోసము; కపటము 

ఇడ రం ఉద్దేశ్యము; కోరిక 

ఇభ కం డోధమ్యు సమూహము 

ఇఇణగ రగిం ఈగ; శేనెటీగ, 

fm, రం మైనము; ఇ 
శశ రం యజ్ఞ ము; ఇ 

ఇత, షం కిజొనాః గిడ్డంగి; గనీ; 
ఆయుధ ములుంచుకొ ట్లు 

ఇశర్గగ, కం నల్లిసట్ట 
ఇఇ, [0 నల్ల పట్టుతో తయా 

రయిన 5 

razr, fo 'నేవింపబడిన; పూజింప 

దగిన; రం యజమాని 

ఇన రృం వెన్న గాగ 
ఇగ, రం వెన్న అమ్మువాష; 

fజ వెన్న తీసిన (పాలు 

mare Tf Velvet; మొఖమల్ గర్గ 

ఇదశాత!. [గా మొఖనుల్ వలె, మం 

మర్ కోతయారయిన 

ఇగ (కొం నిషాలోనున్న, మత్తెక్కిన ' 

TE, Fo సృష్టి; (పేజిలు! (పాణుబు; 

“గ్ఞం సృష్టింపబడిన 

SEEEIGR ఇం సృష్టిం చరా చర 

జిగత్తు 
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ల్ల, fz మి శ్రితమెయున్న, కలగా 

పులగ మైయున్న 

ఇల, ఇం యద్ద శాల 
ఇన, గం (ప్రధానమైన; (_ప్రత్యేకింప 

బడిన (కార్యవిశేషమునకు) 

zanna, రం యజ్ఞ శాల 

ఇతర ఇం ఈగ; కేనెటిగ 
rai, ర్తం పరిహాసము, హస్యము 

gern 
నగ, [గం వరిహాసముచేయువాడు 

హాస్యగాడు 

ల , [౯౦ పూజింపదగిన, రం 

పూజ్యుడు; యజమాని [ తెగ 

గర్భం మార్గము; మగధ; ఒక బ్రాహ్మణ 
Tf లం మెదడు; చేవ సారభాగము 

శాల [ఇం వదరుబోతు; ఇజాిష,ళ 
AIT, ఇం వాగుడు; 541 

A. ఇం. ఆలోచనతో తల 
(బిద్దలు చేసుకొనుట 

axa, లగ్గం కొంగు కుచ్చె; మడచి 

కుట్టిన గుడ్డ అంచు 

ఇళ గం మార్గదర్శకుడు 
ఇగ, ర్తం శక్తి; సామర్హ్యమ. ఫి ,ధనము 

ఇగ [కా మునిగిన; ఆనందించిన; 

. తన్మయుడి న 

AT, 70 గం సంతనీంచుట 
ఇ, క్షం మొసలి; కర్ణాభరణ విశేషము; 

ఇషా కౌని; అయితే, తప్ప; బహుశా; 

ఒక వేళ 

గ 

ఇగారాకా రక్తం మొనలి; పెద్దచేవ 

7, (శా అహంకారి; గర్విష్టి 

Tf, ఇం పళ్ళ్నిమ దిశ లగ 

mf, f70 పాళ్చాశ్య సభ్యతకు 
లోనై న [త్యుడు 

Af, (ఇ పాళ్చాత్యమైన;ర్హిం పాళ్ళా 
mind "ఇ్గిం పాశ్చాత్య 

సభ్యత 

౯ గాం గర్విష్టి; అహంకారి 

ఇళళి: ఆగి గర్వము; అహంకారము 

ఇఫెల్షు [షం వరాజితుడైన . . 

వు) క్షం మగధ దేశము [స్తన 

శాక [శ మగధ దేశపు; మ గధ లో 

ఇ 0 డం మార్గమ; (త్రోవ 

ఇచ్చా కాం మెదడు; చేవ; సారభాగము 

ఇ, fz తన్మయుడై న; ఆనందించిన, 

లీనమెన, మునిగిన [నొప్పి 

ఇాఇఖా భం నొక్కు_ట,; ఒ త్రిడి; కీళ్ళ 

ఇాళ్యాళగగ fo యా వంగుట్యు అణగుట; 

ఇ₹ం₹గ్ం వంచుటు ఆణచుట; 

నొక్కు_ట 

AT, కం ఒ త్రిడి; (ఉయ్యాల) (తోపుడు 

A771 ఇం గం వంచుట; ఊపుట 
TT. 7 f7ం వ్యావించుట; గలభా 

జరుగుట; అగుట 

maize wo 
వోచకము 

(శేష్టము; (పశ స్త 
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ఇఇ ఇం [గూ మారాముచేయుట ఇలాశా₹1, గం చెవ్పదిడిను పేర్కొన 

ఇఇ ఇం మారాము చేయువాడు; బడీన [వాడి 

ర్త వెదురు బుట్ట [తనము 

ఇల [ళీ రాగం మొండి వట్టుదల; తుంటరి 

Tr ఇ గం వౌంతిఆగు నట్లుం 

డుట; గా (కాం మారాముచేయించుట 

TT భం” వాంతి; ఇక! 

ఇాళ్యాళ్ళా ఛం మంచె; ఇండ్లుకట్టునప్పుడు; 

పనివా౦ం [డు ఎక్కిపనిచేయుటకు 

పొడుగుగా కరలతో కట్టిన సారువ 

గాగ గాం [గం చేయించుట; వ్యాపింప 
జేయుట. గోలచేయుట 

ఇf7, ఇం చీన్నమంచము; ఆసనము 
ఇంట్ కాగ మారాము; మొండిపట్టు 

ఇత్ర రం చేవ; పెద్దచేప 
శాఆత్రక్ట రం దోమ 
ఇలా, కొం దోమ; ఈర్ష్య: కోదము- 
ల ఆగం ఈర్ష్య: క్రోధము 

నాల; ఇం దోమతెర 

గాలి ఛం చే ఇ? 
AIT. ర్తం. జాలరి;బె వాడు 

కాళ! ళం చేప; ‘Tq 

Ha. ర్హొం చేపలపట్టుట కుషయోగించు 

వడవ 1 

aT, [క జాలరీ? బె సవాడు వక ఎ 
శాశక్య₹, గాం చెప్పబడిన; రం చర్చ 

గా, గ-కళ్ళా [గం వైన పేర్కొన 
దఐిడీన . 

AT, Fo కోర్టుసమన్లు ఆందజేయు ' 

చావా ₹ రిం కూలివాడు EY 
వెశాక్ఞ₹ ల, ర్తం కారిక వర్గము; The 

Labour Party 

శవా రం కార్మిక సంఘము 

Labour Union 

శశ, ఆగం కూలి; కూలిపని 
771, ౩0 ఈం మునుగుట నిమగ్న 

మగుట 

mr fzZo పిచ్చివాడు; [వపియుథు; 

లం బక్కచిక్కిన వ్యక్తి; “*లైలా"న్స 

_(పేమించిన “కెన్” అనే యువక 

యువనామము 

గాల: f బలముగల; మన్నికగల; 

దృఢముగానున్న 

ఇగ, ₹f0 మన్నిక; ఇలము; దృక 
తము 

ఇల (జాం విధిలేని గత్యంతరముళే) 

గాకా ఇళూం విధి లేక; గత్యంతరమ 
లేక. (వంతము 

Tt, ఇం గెత్యంతరమ. లేమి; ఇల 

౫77, రం గుంపు; సభ 

aq, ag కూడ బెట్టబడిన; ఇ 
AT, § రాశి; నిధి; కలగాపులగము 

mae, (జా క లనియున్న; సామూహిక 

మెన 
శశాచ్షాణ, రం విషయము, వ్యాసము 

న Et 
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aq, గ్ధం వ్యాసరచయిత 

ad, ఇ|ిం వ్యాసరచన 

ఇఇ, రెం వ్యాసరచయిత 

fn, ఇం వ్యాసరచన 

u7€ర్ట, జ్ఞా గాయపడిన; బాణా 

ఇరగ, ఇం నాట్య లేక గానకచ్చేరి; 

సభ 

ఇళ! గం సభాస౦దిం ధమైన, 

రేం సదన్యుడు న 

ఇషాల్లాగా. (ఇం పీడింపెదిడిన 

ఇత రం మతము; మార్గము, సం(ప 

దాయము 

గాష్షాళ్షగ, గం మత సంబంధమైన 

గాగ రం రుచి; ఆనందము: తమాషా 

ఇన్గా!గా రం పరిహాసము; ఎగతాళి; 

హాస్యము 

ఇత్యాక్షుచ్చు ఇజం నవ్వులాటకు; ఎగతాళికి 

fra, గం పరిహసముచేయువాడు, 

రం హాస్యగాడు: (జ్ఞా ఎగతాళికి 

ఇ, గం కల్పితమైన; అధికారము 

పొందిన; ర్తం లక్యార్ధము 

ఇగ, కల్పితమైన; కృత్రిమమైన 
AIT. ఇం సమాధి; గోరీ 

గారి ఇం సిల్పి* fae 

ఇ₹ 1 [0 శీ; సామర్ధ్యము 

warfeT Fo THE 77 కెక్టం 
ఇకక, ఇగిం మంజిష్టయనుతీగ; ముదురు 

యెరుపురంగు 

శశ, జూ ముదురు యెరుషురంగుగల 

afi, ro కం HIT 

aI, రెం మంజీరావాద్యము 

గా, కొం కూలివాడు, నెమలి 

వ్ ళం కూలి 

ఇత్లళ 5, గం (శేస్టమైన్వ ఇంపైన, రుచి 
గల 

ఇత్తిళ; లి ఇం ఇంపు; రుచి, ఆనందము 

a, ఇం కె THT 

M537, ర్త స్నానము, మునుక 

xsl, fo fro స్నానముచేయుట; 

మునుగుట 

ఇరగ ఛాగ్గిం చెట్లుచేవ; ఎముక లలోని 

గుజ్ఞ 
నశ రం మధ్య భాగము; నడుమ 

గగ 170 మధ్యన; నడుమనున్న 

Aa, fo నదీమధ్య(పవాహము 

ఇ, [గాం మధ్యనున్న మధ్యరక 

మైన 

ఇభగగ గం గం దూద్నట; చొప్పిం 

చుట; ఖం ఆం (పవేశించుట; 

దూరుట 

ఇాణ[₹, ఇం మధ్యలో; రం మధ్య 

భాగము 

ఇగ? ₹ం గం వపడవనడుప్పట 

fT, గం మధ్యనున్నః నడిమి 

ఇళ. ఇషం నేను; నాయొక్క 

ఇఖిళా, రం మాదిగవానిపనిముట్టు 

ఇ, కొం మధ్యనున్న; మధ్యరక 

మైన; నుమారైన 
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ఇగ, ఈ ఒకరకమైన ఎద్దుబండి; 
మాదిగవానిపనిముట్టు, fా ళం షా 

GEE 
ఇర, ర్బం మట్టికుండ ; TET 

ఇంక రగా కులుకు ఒయ్యారము; 

రిం శనము 

ఇ కం ఈం ఒయ్యారముగనడ 
చుట; కులుకుట, కదలుట 

ఇరగ ఇభ ఒయ్యారపునడక; కులుకు 

7౭4]. మట్టికుండ; mam 

rT గం గం ఓరచూపులు విస 

రట; వగలుచేయుట 

ఇ, ఈగ చిన్నమట్టికుండ; ఒయ్యా 

రము; కులుకు 

శశ, గ్య కులుకు లేక ఒయ్యార 
ముగల ' 

7౭7౫ (క్యా మట్టికొట్టకొని యున్న; 

మట్టిరంగుగల 

ఇడ రం దిటాణి 

AT, fo ఇం ) పచారుచేయుట; 

mend, ఇం సంచ రించుట 

ఇfe1, శం గ్య మట్టితో తోమి 
కడుగుట; బంకమట్టితో క్రప్పుట 

fe (రారా ణా పనికిరాని; మీక్కింలి 

చుర్చలమెన 

mfr, జ్యా మట్టిలో కలసిన; 
fee,  $ నర్వనాళనమైన 

గలిగి కం మజ్జిగ ఆబ 

ఇర, ర్హ్వం ఆశమము; విద్యార్దుల పనశి 

గృహము; సాధువుల మఠము; దేవా 

లయము 

ఇర ర్భం మడ్జిగః ఇత? 
afaaT, చిన మళము 
ఇలా (ఇం ల 

ఇతర కం ఆf[౦ పెరుగుచిలికెడు కుండ 

ఇకక, ఇం గుడినె; కుటీరము 

AF, భం గం గుండముగ ఇగు 
రుట; నలువెప్పల తిరుగుట 

ఇక, రం మండపము; వందిరి 

షాకళ్షర్సా రం *తఠగనము; గాళార 
ఇశ్రేగా భం కుటీరము; గుడిసె 

గ, 9 మఠము, He 

az To fo చుట్టుట; పు స్తకమునవ 

అట్ట వేయుట; నగారా మొ॥ వాద్యము 

లకు తోలుతొడుగుట; నేరారోసణ 

చేయుట; ఇర శం (పారంభింప 
పడుట (కిచ్చుకూలి 

శాడ్ధ[క్కే నాగం మూయుట, కప్పుట; వాటే 

ఇడం ఇం చిన్న మఠము; గుడి; 

కుటీరము; చిన్నమందిరము 

ఇగ రం ధీం రత్నము; శేవ్షవ్యక్తీ 
చేతిమనికట్టు 

ఇాగొఖా రం కాగు; పెద్దబాన 

ఇాగాళాం రం సర్పము; ఇ 

ఇగ ఇళ్ళు రం చేతిమనికట్టు; గధ 1కే 

స్తే స్ట్ కం వజము; ఫు! 

గ్ా 
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రం ఏనుగు; మేఘమ; ఒక | fT [70 ఓటు హక్కుగల 
మహర్షి | వాయు ఓటరు 

afi రం మావటీడు mara, గాం మత విశేషమునను 

గార్ల శరం వద్దు; ఇం బుద్ధిః కోరిక; | ఇాగఇళళ్ళి ) సరించువాడు 
(కా సమ్మతమయిన; తలపబడిన, 

రం ఉద్దేశ్యము; మతము; సిద్దాంతము; 

ఓటు; సమ్మతి 

TT, ₹10 ఓట్ల రెక్కిాంపు 
ఇగ రం ఓటు వేయుట 

TIT, కొం ఓటునిచ్చువాడు, ఓటరు 

Yar? ₹ం ఇం అభ్నిపాయము స్తిర 

పరచ్చుకొనుట, అలో చించుట; కొం 

ఇగషళ్ళ ర్తెం భేదాధథి ప్రాయము 

ఇల, కం ఆభిపాయమ్ము; అర్థము 

సారము. సంబంధము 
థు ౨ 

TT, (ఇం స్వార్థవరుడు; ఇళ! 
mI, ఇf[0 స్వార్థము ₹౫74 
ఇల. [షా స్వార్థపరుడు, శ 
ATI? ఇం కం వాంతిఅగుట; డోకు 

వచ్చుట 

ఇత], ₹f[ం వాంతి; డోకు 

[1 . fణ మత్తెక్కిన నిషాలో 
న నున్న, విర వీగెడు; శం 

ఇరషగల « కోటగోడ మీదినుండి 

శత్రువు పెకి దొర్హించెడి సె ద్ద రాతి 

బండ 

aqui Go ఓటుహక్కు; Fr2n6- 

hise 

afr eto బుద్ధి తెలివి కోరిక, ఉద్దే 

శ్యము, సల హా, అభి పాయమ్ము 

శర్వా వద్దు, సమానముగా 

ఇళ్లూ Fo 
afar, భం 
faa: ) జ్ఞా బుద్దిమంతుడు తెలివి 

ఇగషా,జైై 1) గలవాడు 

ఇరగ ఇం వద్దు గా కం గాగ 
ఇగ, రం పుచ్చకాయ, A water- 

Melon 

శ్షాగ్గాక్టే ఇం సవతి తల్లి 

కాశ గాం ఉన్మత్తుడగ్యు ఆనందపరవళు 
దై న అహంకారముగల; మ _కెకి న; 

TI ఇరగ } ro మత్తు నిషా 

బాష, రం మదపు టేనుగు 

ఇల రం నుదుట, తల 

ఇత, ొం స్వార్థపిరుడ్యు ఇళ్ళ 
ఇరాన్ని రం ఈన్ష్యు (కరము 
ఇచ, (ఇం ఈర్షాణవ్యు ద్వేషి [కారము 
ఇ, ర్తం చేప] మీనరాశి; మత్స్యావ 

శల కం చిలుకుట్ట వధ క్లేశము 

లగ ₹ౌం ఈం మడ్డిగ మొ; చిలు 

కుట్ట శోధించుట్య బాగుగా యాలో 

చించుట నాశముచేయుట రం కవ్వము 

| పిచ్చి ఇ 
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ఇల, ఇం కవ్వము, ఇళళి 
77. అf[ం చిలుకుట, మజ్జిగచిలుకు 

కుండ; కవ్వము 

' శాల ర్త మావటీడు, తలనొప్పి 

గాల[. ఇం కవ్వము; గ్యాగ్యా 
ఇగ, క్యా చిలుకబః నది, పీడింప 

బడిన ఆణగ దొక్కబడిన; ర్హ నీస్త 
కలియని మజ్జిగ 

గల, గ్ఞం తలి ఇళ? 
గాక గం మదము; నిషా, మత్తు ఏనుగు_ 

(కొవ్వు, ఆహ౦కాఎవ' ము * పిచ్చి; 

మద్యమ్యు ఇం విభాగము వరుస, 
శీర్షకము, లెక్కా గాం మాశ్తెక్కిన ' 

షా, ఇం మత్తుపదార్థ విశేషము 
we: [గాం మత్తు పదార్థముల నేవిం 

చువాడు 

1, అం. ఉంపుడుక తె ఇల 
Ta, చా సహాయము, "ఆధారము; 

ఆ[శయము 

wae గా సహాయకుడు, ఆశయ 

శాన ర్తం మన్మథుడు; కాముకత్వ ము, 

(పేమ; వనంతకాలమ్ము తుమ్మెద; 
ఉమ్మె శ్ర 

శకాకాక ర్త శ్మశానము; గోరీ 

ఇళ్ల, [₹ం పూడ్చి పెట్లవిడిన' 
ఇ గం మదోన్మత్తుడై వ; 

మ కెక్కిన . 

ఇగ, కొం కాముకుడువి మ _్రిక్కిన్య 

మదోవ్మత్తుడు 

'[మిచ్చువారు. 

| ఇఇ రం దండయా(్ర జ్ఞ? 
TT, రం పాఠశాల AT 
Teen, fz మదించిన మ తక్కిన, 

విరవీగుచున్న 

nat, fq మత్తు వలన కన్నుమిన్ను 

_ తెలియనివాడు 

ఇఇ[కాణ, [షం మదపు టేనుగు 
marf7, గాం ఇం పభ్యపదమైన 
₹41₹, రం జిల్హేడు; మచపు పేనుగు, 

పంది, కాముకుడు, ధూర్తుడు 

ఇరా, గం పాఠశాలలు 

TI కం గారడివాడు, పాములు 

ఎలుగుబంటు కోతులు మొ 
ధా 3 

ఆడించువాడు. 

afi, fఇృ మతే తెక్కించునది; “మదించిన; 

మత్తెక్కించునది, మ దిqచి న 

మ తేక్కిన 

fr, fo కణ ఇగ 
ఇల (గా నాయొక్క: మ 

ఇశే[21, fం.మ కెక్కిన, ఇ 
ఇగ, [గం మదాంథుడు, 

వద్దు; ఇం సముద్రపు వోటు 
TdT: చిం నహాయము; ఆధారమ, 

mm (గాం దృష్టిఎదుటనున్ను 
ఉదేశింసబడినది 

శాడై ఇం మధ్యలో, ఫాతాలో 

పదులో 
ద 
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గల్లా గం కోలు; ౫713 

నాశక [కొం కల్లుతాగువాడు ఇ 
ఇఇ, లం క్ర ల్లు తాగుట; 

టు | గం కలుకుండో 

ఇళ్ళ, గం తేనె పూదేనె; కల్లు; నీరు; 

పా లు, వస౦తముతు వు 

వై(తఈమాసనము, (జ్ఞా తీయని 

ఇెళ్ళాకాలు ర్య కోయిల, ఇనా 
ఇళ్ళ, రా తుమ్మెద, కాముకుడు 

ఇఇ, భం భికెన్నము; ఆడు 
తుమ్మెద ర తుమ్మెద 

శెక్ళల గ్య తుమ్మెద, గా (తాగుబోతు, 
మద్యపానముచేయునట్టి 

ఇషా, ర అతిథులకు లేక దేవతలకు 

ఆర్పించెడి పెరుగు; 

వీరుకలివిన మిశ్రమము 

qaqa. మళ | ఇం తేనెటీగ 

ఇళ్ళాాగా ఇం చై[తమాసము, వసంత 

కాలము 

శాక? రం తీయదన ము; విషము జ్ఞా 

ఇంపైన: తీయని, అందమైన; కోమల 

మైన 

ఇాళాళక్ ఛం మాధుర్యము; తియ్యన 
' ఇష, ఇం చెరకు, తేనె, (జ్ఞా తీయని 

రసముగల 

నె య్యి; 

గారా ఇం 
ఇక్ళళింళ్ళ రం 

ఇాళ్ళళాళ్ళ్ ఇం 

TINT, క [ర్వ తీపిగానుండుట 

af జా తియ్యని; మధుర మైన 

wzfiar, ఆగ మాధుర్యము; తియ్యన 

ఇళ్ళషా, రం ఇప్పచెట్టు తుమ్మెద 

ఇ౯ఇ (జ్ఞ, రం మధ్యాహ్నము, ఇకా 
7౯7, ర్తం మధ్యభాగము; నడుము, 

ఒక స్వరమ్యు [కా మధ్యనున్న; 
నడిమిది: బాణా మధ్యలో 

మాధుర్యము; తియ్యన 

శాల, గం ఒక స్వరము; నడుము; 

ఇం నడిమి మధ్యరక మైన; 

నుమారైన; మధ్యనున్న 

బాకాలు, గం మధ్యవ రి, తటిస్టుడు, 

(ఇం మధ్యనున్న [శాటస్ట్యము 

TT, ₹[ం మధ్యవర్తిత్వము; 
గాలా ఇరా ఫం శా 
ఇగ రం మనస్సు; మణుగు; కోరిక; 

సంకల్పము; 

శానా, రం జపమాల; రుదాక్షప పూస 

గ? ₹f[౦ అభిలాష; ప్రవృత్తి 
ఇకా? గా భం కదలునది; చరము 

TAI, ఛ[౦ చరాన్న్తి 
శాక 110 ఇం వివాహళ (శ్రీ 
7న, hfe కల్పిత మైవః గ్ఞా కఫొల 

ఇక, ) కల్పన 
wa, fఇ సాహని; నిర్భయుడు, 

రెం రనికుడు 
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muir, గం కోరిన, ఇష్టమైన 

a, fo నచ్చిన; కోరిన; ఇష్టమైన 

షొగ్గగ్గౌ రృ చింతన; ధ్యానము; ఊహ 

ఇనా. గాం యోచనావరుడు 

ఇగాగగ్భా గాం యోచింపదగినది 

77, గా ఇష్టమైన; నచ్చిన 
ATA 7) క్యా నచ్చిన; (పియమైన 

ATA | ఇష్టమెన 
TTT, (గా ఇష్టమువచ్చిన 
ఇగ (క్యా ఇష్టమువచ్చిన; ఇ౭ర్గా 

ఇష్టమువచ్చినట్లుగా, యథేచ్చగా 

ఇ, ఛం నచ్చినపని 
mq fr ఇష్టమువచ్చినట్లు చేయు 

వాడు 

ఇగద్భాశాశా రం భేదాభ్యిప్రాయమ్యు వైమ 
నస్యము 

ఇ, ర్భం గొంతెమ్మ కోరిక 

adi, గం విచ్చలవిడిగ వ్యవహరిం 

చువాడు 

ma, రా వేడుక, ఉల్లాసము 

Tt, గ ఆకర్ష (జీయమైన,; ఇంపైన, 
వేడుక గొల్పనట్టీ, రం వే డు క 
ఉల్లాసము 

mr. గం ఆక ర్షణీయమైన, ఇంపైన 

TAT శం 10 ఒప్పించుట 

TY, Fo కోరిక. ఉదేశ్యము 
5 చి 

శ, గం fక కోరుట 
TTT, షం 'హోదా, పదవి అధి 

కారము, వంశవృ ద 

727౫1, రం అధికారి హోదాగల 

వాడు 

ఇఇ, [ఇం మానసిక మైన, ఇ కోరిక, 
నిశ్చయము; ఉద్దేశ్యము, స్వభావము 

శ[570ం మాననీకముగా 

Af, రం మన్మథుడు ఇగ 
m7, fz రద్దుచేయబడిన, వదలీ 

వేయబడిన 

ఇాళ్ఞాకోగ ఇం రద్ధగుట రద్దు 
ఇ, రం ఉద్దేశ్యము, క్రో ర్రిక్ర ; యోచన 

ఇఇ, f7ం విజేత రా 0వ శకాద్దిప 
ఒక (పనిద్ద మహమ్మదీయ సూఫీ 
మత స్తుడు, అనలహాన్ (అ హం 

(బహ్మాన్మ్రి అనిన నేరానికి మహమ్మ 

దీయమతగురువు, (ఖలీఫా) ఇతని 

తల నరికించెను 

గగజ్రైళం fo మనోహర మైన 

చణ, [గాం మంచిమన నుకలవాడు; 

జాగరూకుడు; వివేకి 

“గడ్డం | శారా అనునట్లు, వలి 
cE) 

7౯7, fo దుందృష్టవంతుడు, ఏడుష్మ 

ముఖముగల, అజుభ మైన (తగని 

aa. ర్తంని షే షీధము; గని నిషేధింపబరీన: . 

ఇక ఇగిం నిషేదమ ఇ్యాళీ 
ఇన్నాళ ణం చాటింపు, UE 

వ్ 

స 

+ 

ఇనా ఇం f5ం ఓఒప్పించుట్య అలక, 

తీర్చుట, స్తుతించుట, 

మ్మ! జరుపుకొనుట 

(వడుగల 
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గౌళ రం గోపురము నమాజాకె కేక ATT. To “జాం గొరవించుట; 

వేయువాడు నిల్చొను చోటు ఒవ్పించుట 

గాగ, భగం నిషేధము; ఇబ! 

mf, రం శం మణి, fur 

afar, qo రు(దాక్షపు పూస 

afar, ఆగం § జపమాల 
fT, గా కాంతిగల అందమైన, 

తెలని, ఆకరణీయమెన 
గా oJ (a 

ఇగక[శా ర్త గాజులమ్మువాడు 

గానం ఆగం వీర్యము, అహంకారము; 
మణి, ధనము 

mtr, ఇం బుద్ది; పజ: కోరిక 
థి ఇ 

వివేకము 

Tf, ఇగ్లిం బుద్ధి; కోరిక 

చాళ8గ= గా బుద్ధిమంతుడు. ర్ఞ్య 

విద్వాంనుడు 

గర్భా. శం 

వైవస్వతాది మనువులు; 

మనుష్యుడు, మం(తము 

నగ, రం మనసు; మనుష్యుడు 

శ, ఇం మనుమ్యడు; మగవాడు 

NEED రం TTT 

ఇచ్చా, @o త్రీ 

శాల, రం మనుష్యుడు; ఇక 

ఇళ్యాణ్యా/ శాం మానవత్వము భ్యా్యా 
భాగా, ఛం పౌ రుషమ్యు మానవత్వము 

త్భమిః (పార్తన 
సో త 

ఆనునట్లు; వలె; ర్తం 

మనసు, 

ఇళ. ఇం అనునట్లు; వలె; భాగా 

TMT, ఇం అభిలాష 
చానా గం మనస్సులోనున్న;ః మాననిక 

మైన; రం కోరికః ఉద్దేశ్యము 

ఇగ. ₹ఆగ్గిం కోరిక; మాననికస్థితి 

గాగ్గెక్సా కం మన్మథుడు ఆగాక 
శా f సుందర మైన, మనోహర 

మెన 

TA రోం సౌందర్యము 
శా, ఇం రాకుమారి; సౌందర్యవతి; 

(ఇం ఆగం అందమైనది 

ఇల గాం కోరుకొనిన; ఎన్ను కొనిన 

ఇచ గల రం మన్మథుడు; ఇక 

ఇల, రం ద్వేషము వగ 

Tita, [గాం వేడుక గొల్బునట్టి; 

ఇంపైన 

TTT, ర్హాం వేడుక; ఉల్లాసము: ణా 

ఇంపైన; ఆకర్ష ణీయమైన 

ఇల, ర్తం కోరిక, అభిలావ 

ఇగ [క్యా సుందరమైన; న్షాజ్యా 

గాం ter. ఇంపైన, అందమైన 
ఇవజ్ష లా ) 

ft, [౦ (మొక్కుబడి; అలక 
తీర్చుట క 

ఇ. ఇం (మొమ్కుబడీ:-3కగ- 

(మొక్కుబడి తీర్చుట - ఇగాా- 
(మొకు,కొ నుట 
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శానా, రం (కోధము; అహంకారము; 

ఆగ్ని; దుఃఖము; యజము. ఉత్ఫా 
a ఫి 

హము 

శా ఇం 71 దివ్య యుగములు; 
మనుకాల మధ్య చరి(త్రము 

ఇళ ఇక, నాయొక్క షా 

Wa 5 ఖం అభిమానము; మోహము, 
waar pf ఆహాంభావము 
HH, ర్పెం 

URED ఛం తేనెటీగ 

గగ, fఇం మేనమామకు సంబంధించిన 

ఇగ, జా మేనమామకు జన్మించిన; 

ఖాళ్ల. మేనమామ కుమారుడు 

శ, రాం చందుడు; వ్షాడ్ష్యా? 

ఇెళెర్ష కం సింహము; గా 
శల గం నిర్మింపబడిన; నిండిన; కూడుకు 

నియన్న; ఆ నిఆర్జములనిచ్చు 

(ప్రత్యయము; సాగా కల్లు రం అనుర 
శిల్పి; ఓం టె; కంచరగాడిద 

కన, ర్తం క్ర లుదుకాణము 

ఇబ కం (తాగుబోతు 

ఇ, ఇం మద్యపానము 
TT రం కల్లు తాగుచోటు 

సారాయిఆంగడి 

ఇ, ర్వా మదష్పు పేమగు 

శాల, ర్చ మన్మధుడు; శాక 

TIE గం లభించిన; దొరకగల 

ఇ. ఛం మాయ; మోహము దయ; 
జాలి, [ప్రపంచము 

అంచ నాతలను వం పాం 

గం (ఇం జొలిగల; కాళ్ళా 

గఇల్గళా రం జ్వాల; కిరణము; కాంతి; 

ళోత్ర 

mar, గ 
అస్త్రము 

గోలి కం నెమలి; ఇగ 

ఇల్గాళ్ళి ఇగ్లిం ఆడునెమలి బాబ, 

గ₹క్క రం పూదేనె, మకరందము 

77, రం పచ్చరాయి; గారుడమణీ 

ఇరగ? కొం ం పగులుట; విరుగుట; 

ఆణగుట 

Tear, fz (కొమ్ములతో) పొతుచునట్టి 

(పశువు) 

గళళడా కం క్యళానము; ఇష 
ఇాళర్హా ఇం దురభ్యాసము; రోగము 

ఇళగాగ!, రం నీటిలో మునిగిముత్యముణ 

మొనవి బయటికి తీయువాడు, గ్ల 
కొంచెములో _ చావుతవ్పిన; చచ్చి 
(బకికిన 

Tt, ఇం ఇష్టము; సంతోషము; 

కోరిక, అంగీకారము 

ఇం గ్లోఇా రృ సూతకము 

ఇ క్షం మరణము శ 
1, రోం పర్యాయము; 

సమయము; వరున 

గ? కాం చావనున్న; దుర్చలుడు 

గాకా రం సురుషుడుః మర్దనము? భ ర్హః 

మనుష్యుడు; పరాక్రమవంతుడు 

వాళ్ అభం పౌరుషము; సాహసము 

కాంతిగల; రాం ఒక 

పదని! ' 
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TIT, To fz నలిపివేయుట; | faz, రం (శేణి; వదవి; జండా; 

నాశముచేయుట; నూర్చుట; అంతసు 
మర్షించుట, విసుకుట TTA. రెం లోటు; నష్టము; (జా 

qe, భిం పరాక్రమము, కొట్టజడిన; దెబ్బలు తినెడు, పనికి 
పౌరుషము మాలిన; బలహీన మెన; ఓడిన 

1, [7 పురుషనం, పురుషోచిత | శా, ర రాజహంస; మేఘము; 
మైన; పరాక్రమ వంతుడు; తరం 

మగవారివలె 

AT ఖం fro 

mf, ఛం మరణము; దుఃఖము; 

ష్యాళ్ళి J అంత్య క్రియలు 

Tm  f70 తిండిబోతు; మిక్కిలి 
TT, ) ఆకలిగొన్న; మిక్కిలి 

వీదయైన 

mT, ర్తౌం కిటుకు; రహన్యము; ఆయువు 

పటు: గూడారము 
బి © 

AAI, Fo పాలరాయి; చలువరాయి 

ATA కం  నమురమ్మతు; 

చేయుట; కొట్టుట 

ated, fz మరమ్మతు చేయదగిన; 

మరమ్మతు సంబంధ మైన 

షరా రం మృతిని గూర్చినవిషాద 

గీతము; An 208 

చాక, రాం శ్యశానము; శాల 

ఇళ్లూ ఇం మలాము వైపూతమందు 
శా, ₹f[౦ చికిత్స; మలాంపట్టీ 

ఇక, గం తాకట్టు పెట్టబడిన. ' 

శాక, గం కి ర్రశేషుడై న; 

బడిన 

4 

ఎండట,; వాడుట; 

సరి 

క్షమింప 

[చనిపోవుట | 
గుజ్హము; జ్ఞా నున్నని 

ఇf7, రం తుమ్మెద; మకరందము 
af Zo మిరియము 

చ్లా? జ, {కా మిక్కిలిఐక్కచిక్కిన 

ఇస్తే కా అంటువ్యాధి; కలరా: పేగు 

బలిగా ఇం ఓఒకబుషి; కిరణము; 
జ్యోతి; ఎండమావులు - 

fT. ళం ఎండమావులు 

qo 
aid. [₹0 

సూర్యుడః; చందుడు 

శాల, గాం రోగ, గ 

ఇచా. [గాం ₹గీం వ్యాధిగన్తురాలు 

పడిశము; మరువము 

గళ! Fo మరువము 

శశ, రం వాయువు; దేవత 

చ్యాగ్గ కం (ప్రాణము; వాయువు; దేవత; 

' బంగారము. - 

aexfr wf ఎడారి; freq. 

ఇళ? ఇం ఈం మెలివేయబడుట 

శాక గం కఠినమైన జగ? 
శా], కం మెలిక పురి, 

కిరణములుగల; లం 

పర్వతము; 
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ఇక ఇగ మెలిక; పురి; నొవ్పి; ఇ ఇం పౌరుషము; సరా 

గర్వము; బెణుకు; క్షోభము (క్రమము; మగతనము 
ఇక వం ff మెలివేయుట; పురి azar రెం పురుషులు కూర్చుండు 

పెట్టుట; బాధించుట; మెడనులిమి 
చంప్పట 

zr, ళం మెలిక; పురి; గర్వము 

నాగ, ఇం గకం శం Tar 
TF. ర్ం కోత్తి; పెద్దపా లెపురుగు 
“ఇభటి అగ్గి అదుకొతి; చిన్న (ఆడ) 

సాలెప్పరుగు 

7, ర్ణం రోగము; అలవాటు; దుఃఖము 

af నం కం Tf 

ఇగ ఇం మనుమ్యడ.; భూలోకము 
a: రాం పర్యాయము వద వి 

'శేణి 

"ఇగ, క్షం మనుష్యుడు; భూలోకము 
గాళ్ కం మనుష్యుడు; భూలోకము; 

గా భూలోం సందింధ మైన; అనిత్య 
మైన 

Fa రిం మరనము; పురుమడు; 
మనుష్యుడు; వీదడుః భ ర్త 

ఇఫ్కా రం నూరువాడు, 'వినుకువాడు; 
వలివివేయువాడు; మాలీను చేయువాడు 

శ, లం పిసుకుట మారుట్య నలుప్కట; 
నాశముచేయుట్య పొడిచేయు ట్య 
మాలీను 

ఇక, మ f% మాలీనుచేయుట; 
నలివి వే యు ట్య నూరుటు పొడి 
చేయుట; పినుకుట; నాశముచేయుట . 

చోటు; [గా పురుషోచిత మైన; ప్పరష 

సంబంధ మైన, పరాకమముగల; 

ం af, ణా నూరబిడిన; పిసుకబడిన; 

నలుపబడిన; మర్దనచేయబిడిన 

శాడశా ర్తాం మనుష్యుడు; జనసామా 

న్యము; కంటిపావ 

ఇళళాక్లా రం నరభక్షకుడు 

AT, భగం నరభక్షణము 

ఇళళి అగి పారునము; మగతనమ 
పరాక్రమము 

ఇగ రం ఆయువుపట్టు; కిటుకు; రహ 

స్యము, గూఢార్హము 

[షం తత్వజ్ఞాని; రహస్యము 
తెలినినవాడు 

శద, రం హృదయ విదారణమ; 

రహస్యము బయట పెట్టుట 

చద షణ కొం బాణము; ఇ? 
ఇగళిళ్ళి గం హృదయ విదారకమైక 

మనస్సుకునాటుకొ నునది; రం బాణను 
ar, రేం ఆకులగలగల ధ్వని; "పెళ 

'పెళధ్వని [(కీటుకుమూట 
ఇనా రాం డెవ్పి పొడుక్వ 
THaqq, రం రహాన్యవిషయము - 

ef: [ఇ హృదయ విదారక మైన 
మనున్సుకునాటుకొ నునది 



mai 675 fen 

భణ, గం హృదయ విదారక మైన 
air ర్తెం ఆయువుపట్టుపై దెబ్బ 

తగులుట; మనను నొస్సించుట 

ఇగ, [గం మనసునొచ్చిన 
ఇగ, జ్యా రహస్యము తెలినినవాడు 
శ ఇం హద్దు; ఒడ్డు; సాం_పదా 

యము; కట్టువాటు; (తిష్ట; సదా 

చారము 

ఇళ, ఇం ఓర్చు; క్షమ; ధైర్యము 
yu, రం తృమించుట | 

ఇల, గ్యా షమింవదగిన [బడిన 

ఇరా గం కమింపబడిన; సహింప 
ఇ జ్యా ఓర్చగలవాడు 

చణ రం మలినము; వెంట: దోషము; 

పాపము; చెడుగు; గాం మురికియెన; 
దుష్టము; తుచ్చము - 

ATT, ఇం అభ్యాసముచే సంపా న్తమైన 

.నెపుణ్యము 

mara, రం వ్యాయామముచేయుటకు 

పయోగించుగుంజి, ఈ గుంజ పెచే నెడి 

వ్యాయామము 

AFT, To fo రుద్దుట; తోముట; 

మర్దించుట 

mA, రం ఓకసన్నని వస్త్రము, 
నార బట్టి 

APA, ఇం అధికమాసము; gE 
“TIT, ర్భం ఓక పర్వతము; మలబారు; 

ఉద్యానవనము; నందనవనము; ఒక 

ద్వీ వమ్లు 

ఇార్లాగ్గాగ, రం చందనము, మలయ 

పర్వతము 

ఇాగ్గగాళ్ళా రం చందనవృక్షము, చందనము; 

రాహువు 

nee |} ర్భం మలయమారుతము 

₹౫177, ఇం [కం మర్దింపజేయుట 
చాళాక్టల, G0 చెం న. 
ఇళ్ల ఇగ మీగడ; మర్దన; మర్దన 

కూలి; సారభాగము 

Im గిం కౌముకి, ఆడుయేనుగు; 

తార్చుడు క లె 

ఇాళ[గ్గా [ళ్ళ వాడిపో యిన; మలీవ మైన; 

దుర్చలమైన [చింత 

ఇ, భం మాలిన్యము; దిగులు 

ఇగ, ఇం చివాట్లు; మురికి 

ఇ, రం ఒకొరాగముః వర్షాకాలపుపాట 

ఇనా రం విషాదము; దుఃఖము 

శలాక ర్హం పల్లె వాడు; వడవనడుప్ప 

వాడు 

ఇగ. రం తుమ్మెద; బ్యా 
ఇభ, ర్తం చ్మకవర్తిః మహమ్మదీయుల 

వీరుదు 

fT: ఇం మహారాణి 
ఇగ, కం పానము (కాం మానిన; 

నల్లని; రోతయైన; మురికియైన;ః తుచ్చ 

మైన; దుఃఖితుడైన 

mf ) ఇఫీిం మాలిన్యమూ ఆవవి 

ఇ₹గ్యాళ్చీ | తమః రోత 
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ఇగ ఇం f10 మురికియగుట; 

మానిపోవుట; రోతగానుండుట 

mf (శాం నాశనమైన; రాం 

నాశము 

గిగా గా దిగులుగానున్న; మలిన 

మెన 

mf, ఇం మాలిన్యము: రోత; 

అపవి(తత 

శా, రం హూరుడు; మల్లుడు; ప ల్ 

వాన్: పాడ; [క్యా (శేస్తుడు, 
బలవంతుడు 

గభణ్యాశార్తం కో కుస్తీ: ముష్టి యుద్ధము 

mf, ఇం కు 

17, ర్వం ఒకరాగము; వర్గాకాల 

పుపాట 

ఇ కి కం పడవవడషుప్పవాడు, హా 

ఇ క, ఆగం నావిక వృ త్రిలేక 

ఏదవి; క్యా నావికుని సంబింధ మైన 

HIT, ఇం ₹%ం ముద్దులాడుట, 

aera, (సేమకోచేయి సిమురుట 

ఇ, రం వకీలుకకీదారు? Client 

ఇగ, గం నిర్తీత జీతములేకకూలి 

బక రెం చీము; సామగి 

శ, రం పశువు ఇగ 
aa, ర్త కోట; ఆశ్రయస్థావము 

arr, శా చిన్నకో టక కం నాయ 

' కుడు, దుర్గాధిపెతి 

క, రం 'పకువున ఇకార! 

ఇషా, కం బందెలదొడ్డి 

వాయ లల. శంకు కామవ్రామితమినటున కా. 

పాన ననున 

శ, ఇం సీరునింవు తోలుతి త్తి? ర్య 

దోమ 

శ, శగిం దోమతెర; ఇ 

ఇగ్షాళ్యాఖు గం సందిగ్ధమైన; శ్లా[గాళ 

న f7ం కృృతజ్ఞుడుః CE 

an T{ం శమ; కఠినపరి [శమ 

ఇఇ, గం కష్టించి వ ని చేయ 
నట్టి 

ణు 

mn, fo వనిలోలీన మైన 

ఇంగా రం తూర్పుదిక్కున రగ 

ఇగ, ఇం తూర్పుననున్న;ః క్యా 1 

Aaa, 

alfa, 
ఇకక, (కం (పసిద్దిజిందిన 

ఇదా రం శత్రశానము; ఇలాగ 
౫1 ఛం రౌగడా? దివిటీ 

ATTA? To కాగడా పట్టువాడు: దివిటీ 

1. పరామర్శః సలహా 

చూప్పవాడు 

afiraa, శాం పొగరు; గర్వము జే 

ఇగ, అలం యం్యతము; A 342011 

గక, రోం ఆలవాటు; అభ్యాసము 

arm, Ep అభ్యసించిన; బాగుగా 

ఇ, ఆగం అభ్యాసము; నై పుణ్యము 

ఇల ఇగ నీరా; కాటుక 

ఇ జ్యా మౌనము దాల్చిన; ఇళ్ళ 

శర గర్భం కొలత;. స్పర్శ; సంభోగము! 

దోమ; నూనూగు మీసాలు; నిరా 

art, లం దోమ తెర 
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నా ఇం నీరునింపు తోలుతి త్తి; 

EE 

న, ఆగం కఠినపరి(శ్రమ; [శమ 
Aaa, ఇం గం ఒ త్తిడికిపగులుట; 

చినుగుట; లోలోనదిగులు శెందుట; 

ఇం గా చింపుట; నలుపుట, విండి 
చేయుట; వగులగొట్లుట 

ARTI, రెం తిత్తీవాద్యము; తి త్తినుతి; 

A bagpipe 
Tar, 0 కం ఇం TIT 
చు ఇం హేళన; ఎగతాళి 

ఇరగ రం వెన్న: శాక 
ఇశాశ[ణ, శా మర్యాదగల; దీనుడగు; 

సాధున్వ భావముగల 

ag. (గాం నవ్వించునట్టి, రాం పరి 

హాస (వియుడు; హాస్యగాడు 

ATTN, Fo | 
శాక, ఇం. సము; ఎగతా? 
శా, భం మన్ీదు 

ఇఇ, రం పెద్దదిండు; బాలీను; పెద్ద 

మెర 
aad Ff ఉరూ ఫాం సీ కవిత్వప్పు | 

శైలి విశేషము 

శానా, ఇం (తోపుడు; ముందువెనుక 
లకు నెట్టుకొనుట 

TIT, Fo అదను; ఉపయోగము 

ఇగ, గం పనిలోలీన మైయున్న 
ఇగ్షర్సా భం లోకో క; ఉదాహరణ 

గ, ఇం మేలు; సలహా; (శ్రేయస్సు 

హాస్యము; పరిహాి 

Tr గం గ్య విండిచేయుట; 

ఒత్తుట; నలుఫుట; రుద్దుట 

ఇన, [ల (ఇ మాటసా మెతక్వు ఉదా 

హరణ పూర్వకముగా 

7న, ఇషం మేలు; 

(శేయన్సు 

గగన కొం (ప్రశ్నకి సమస్య; సామెత 

బగా? Go చెం Tdi 
Tag. జాగా దోమ తెర 

TET, Fo మాంసా హోరి 

చాల, రం దోమ; పులి వి రి; కణితి; 
మొలలు 

Tam, ర్డాం శ్యశానము; యుద్దభూమి 

TTT Fo మూ(తాశయము 

777 ఆగం కౌగడా; దివిటీ 

Te, కొం కం గాలి 
rie, ఇం ఒడంబడిక; పరస్బర 

మైటకి 
₹ఇగ్లాల॥ రం సామ్మగి; మసాలాదినుసులు 

ఇరశషాళి. గాం మసాలా దినునులు 
వేనిన; సాతాళించిన 

₹గ|క్లైగ్షా న క గం కొలత; సర్వే 

₹గ్గా చ నీరా; కళంకము; కాటుక; 

నూనూగుమీసాలు 

ఇచా రం నీరాబుడ్డిః ఇగ 

సలహ్యో 

. ₹ల[ఇడ్డు రం దిష్షిబొట్లు, గ 

ఇలా 
(1 కం కాగడ్యా దివిటీ 

afaq 3 
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afar, రెం ₹ md 

Te ఇం కం Thr 

ల్. [ఇం నీదు, భాగ్య 
ఇర! కొం ఏసుక్రీస్తు, శూ 
adr, రెం ఏను కీస్తు మృతులను బతి 

కించళ క్రిగల వొడ్యు/ 

శక ళం (ప్రాణదా దానముచేయు శకి 
ఇర, రం వైంస్త్రవుడు, (జ్ఞా ఏసు 

(క్రీస్తుయొక్క 

ఇచ్చ ఇం ఇబ్బంది: ఇగ 
aT, [Es దంతముల చిగుళ్ళు లేక 

AT 
a, ర్ం ఒక కాయధాన్యము 

qf ఈం ఆటలమ్మ, స్ఫోటకము 

ఇ ఫళం మనో వేదన గాల! 
Ta, 70 కం కం Aaa 
₹₹₹1, ఇం మాంసపు పదార్థములు 

adi, 70 గం మెలివేయట; 
లోలోన దుఃఖించుట 

ఇక ర నకలు; చిత్తుప్రత; ముసా 
యిదా | 

ఇకా. జ్యా జిత్తులమారి; ఇగ 

mem, రా పరిహాన యుడు; ఫహస్య 

గాడు - 

ఇ: రాం వెన్ను ఇ 
Tear, [₹0 Fo to Te 
ఇగ ఈం మసీదు, గాళ్ 

rr 

బగా గం తల; (జ్ఞా ఆనందముగల, 

మదించిన; ఎ లే న; కామోద్రిప్ర 

డైన 

శ, కం తల ft 
శ, గం మ తెక్కింనః నిషాలోనున్న; 

ఇం గం మ తెక్కుట 

fe, కొం తల భాగా 
ఇ₹[గగ్గాల్కా రం మెదడు: fT 
aq, ఛం మత్తు మదము; కామో 

(దేకము 

ఇౌగ్యాళా కం వడవతెరచావ కట్టుగుంజ 
Teal, go కణితి; పులిపిరి; దోమ; 

మొలలు 

శ, ఇం లో: లోపల; మ్మ 

శ, f7ం అధికధరగల; (ప్రియమైన 

ఇళ గక, ఆగ క రువుబి తము; అధికధర 

భాగ. రిం అరుదు; అధికధర 

శాన రెం సన్యాసుల మ ఠాధివశీ; 

ముఖ్యుడు 

ఇ ఇం సన్యాసుల మఠాధిపత్యమ, 

మఠాధిపతికార్యము 

చాక, [ళం గొ స్ప; ఇం లో; లోపలి; 

రం తేజిస్సు, ఉత్సవము; యజ్ఞ మ; 

గొప్పతనము; శక్తి; ఆనందము 

సీరు; ఆధిక్యోము 

గక ₹f[0 సువాసన; భాళ్ళా 
ఇ f4 సువాసనగల; శాక, ₹1 
ఇశ్రాగా 70 fifo సువాసనకొట్టుట 

చా, రాగం సువాసన; భాగా 
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శన, రం అధికార (ప్రాంతము 

విభాగము; కార్యాలయము 

శశ. f సువాననగల; mm 
శా, fz ఆజ్ఞావింపబడిన; ఆరీ 

నమందున్న; శానింవబడిన 

a {ఇ పూ ర్తిగాః కేవలము; వట్టి 

శక, రం 'హాజిరుకావలనీనచోదు; 
- అనేకమంది సంతకములుచేనీన వినతి 

పత్రము 

Aq: రాం అనేకమంది 

సంతకములుచేనిన వినతి పత్రము 
గాగ రం గొప్పతనము; కాగా (వతిష్ట 
777 ర్తొం (గామ పెద్ద; గుమాసా; ౮ 

పొగరు; తలబిరునుతనము; "గర్వము 
శాక, రం చందుడుః ఇం వెన్నెల 
Tf, ఆf[0 మతాబు (బాణసంచా); 

వెన్నెల ఆనంధము ఆనుభ్రవించుటకు 
నదులగట్టున తోటమధ్యనకట్ట బడిన 
అరుగు 

tt ఇం తల్లి: భాగా 
A, గాం ణం క ఇళ్లను wh 

గొప్పతనము; మహిమ; నాందుని 

వీజె 

చర రం గొప్పతనము; శక్ర 

గాగ కం సెద్దకావు; "(గ్రామ పెద్ద ఒక 
బిరుదు 

' శ గృ గొన్న (వధాన మైన; (శేష్ట 
మైన; ఎత్తై న; విశాలమైన; తీ వ 

' మైన 
/ 

i 

| 
| 
| 

TET, కొం (ప్రధానవ్య క్ర క్ర (గ్రామ పెద్ద; 
f7 (కంచె) గొవ్ప లేక పెద్దదైన 

గజా], Ip గొప్పతనము, మవొమ, 
గొాప్పఫదవి 

రకా ర్త గొప్పతనము? బరు ప్ప 
మహీమ; (శేషత్వము 

గా, గాం వరిమిత మైన, గార్ల 
ఇౌళ్షిగ్సా రాం చిలుకుట; వధ; శే శము 
ati, గా పూజనీయుడు, గొవ్ప 

వొడు 

ఇజ్షాళలా ఇళ నభ; నృత్య(పదర్శ 
నము; సభా భవనము 

గాళ్లర్ధాన్నా [లం భద్రము గానుంచిన* ఇ₹గ్లూగ్షా 
శా, f7ం పేమ పాత్రుడు: ry 
గౌక్షరకగ) (7 ఇగ (వియురాలు; బూచి 
గక్జెగా ఇం సువాసన కొట్టుచూ 
mar, శాం సువాసనగల 
TAIT, ఇం fo సువాసన కొట్టు 

చెకశగ గం అతిథి పోల 
శరా, [గం (పశింనీంపదిడిన 
ఇ (ఇం సువాసనగల; గాం నాయ 

కుడు; శేషు; దివాహసమయమున 
మహమ్మదీయ. వరుడు వధువుకిచ్చూ , 
ధనము 

. శా, గా రహస్యము తెలినినవాడు, 

' రం ముసల్మాన్సులందు వర్తి నివ్వదగ” 

దగ్గరి బంధువు; రవిక 

a, రం వల్లకీ లేక నీళ్లు మోయు 

వాడు; గ్రా పెద్ద, గొవ్ప, ముఖ్యమైన 
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mfx, ఇం ఇంటి యజమానురాలు; 

స్రీలయొడచూపు గౌరవమాచకశబము 
శశ, ₹f[0 వనిగ శె; నీళ్లు తెచ్చునడి; 

ప్మాతలు తోమునది 

me, (జ్యా త్యజింపబడిన; సిషిద్దము; 

పనికిరాని; దురదృష్టవంతుడు 
az, రం గొప్పబుషి 

శాత రా. మేడ; రాజభవనము 

RTT, కం అంత పుర ముగ 
నకల, రం సట్టణపు పేట 
ET, ర్ం ఓర్ పేటకు పెద్ద 

faa, రం శిస్తువసూలుచేయువాడు 

శా, ర్తెం కప్పము; శిస్తు; బాడుగ; 

వన్ను; fఇ పొందబడిన 

ఇషా, గం పన్నువేయదగిన 
శా, (ఇ కెలినీన: ఆనుభవించిన 

చాక, ఇం లో? లోపల; చ 
ఇళ, రం మజ్జి గః ఇం ఆవు; fzo 

గొప్ప, పెద్దఃమిక్కిలిబరు వైన; మిక్కిలి 
బాగుగానున్న 

శక మజ్జి గ చిలుకుట; అందుల 

గగ్షాగాళ్ళ కిం వెల్లుల్లి పాయ; లగా 
₹[ణ, క్షం (దిహ్మాకల్బము 
atm, ర్త ఏనుగు; శివభటుడు; (జ్ఞా 

అ, ఫైంచవమగల . వాడు 

భ్యాక్యా రం. పెద్దమనిషి: రనవంట, ' 

వడ్డీవ్యా ఎ హారి . 

| ఇన్టిఇణలు ఆగం వడ్డీ వ్యాపారము; 
ఒకలిపి 

ఇక్షగగ్ళా కం మహిమ; గౌరవము 
mgr రం ఉన్నతాశయములు గల 

వాడు; యోగి; పరమాత్మ శివుడు; 

మహాత్మాగాంధి 

శక[7, [షం గొప్పమైన; ఎత్తైన 
ఇళ్లగగగి ఇం మహిమ; గొప్పతనము 
mf, ఇగిం అర్థర్యాతిన (ప్రళయ 

కాలపురా(తి 

ఇల్ల గిజా, రం చౌక లివాడు; ₹శాకా 

ఇళ్లైగ్భాగాశ్ళా రం గొప్పవాడు; భాగ్యా 
TTT, Fo డేవతా(పసాదము 

RTT, ర్షం మరణము; ' భణ 
TTT, సగం పుణ్యాత్ముడు; క 
ఇళ్ల గగ గరి: అదృష్టవంతుడు; 

భాగ్యవంతుడు 

ari, రం వేదమం[తము; మంచి 

సలహా; గొప్ప మం్మతము 

ఇశ్ష షాను. f7ం. విశాల హృదయుడు; 
ఉదార బుద్ధిగ ల 

AAT, కం (పధాన మంతి 

శక, f7ం గొవ్ప; (శేష్టమైన; క 
(ప్రధాన మంత్రి మావటీడు 

mA, ఆగం కలరు; పేగు మె! 
ఆంటువ్యాధులు 

శా, (ఇ అత్యధిక ము; az 
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భా [షం మిక్కిలికీ ర్తి శాలియైన 

[ల రం గొప్పయోధుడు; పదు 

నొకండు వేలమంది విలుకాండగో 

పోరెడు యోధుడు 

ard, రం గొవ్పయోధుడు; గొప్ప 

వ్యక్తీ; గొప్ప విద్వాంసుడు 

ఇక[₹1, ఇం .సట్టణపు పేట; అనేకగామ ' 

ములుగలిభూభాగము; విభాగము 

ఇక[ఇ౭, ఇం చలికాలపు (మాఘము) 
వర్గము 

mr, ర్తొ మావటివాడు; grfrar 

శా, క్తొం పారాణి 

శా], గర్భం నానుడి; జాతీయము; 

ఆలవాటు సంభాషణ 

ఇక, కం సముద్రము; [౫ విశాల 

హృదయుడు, ఉదారుడు; 

శక, ఇంళాం లో; లోపల; ఇల్ల 

౯౫, కృం దున్నపోతు, ఇగ 
fT, ఇం గొప్పతనము, ఒకయెశ్వ 

ర్యము, మాహాత్మ్యము 

ఇష గళ్ళి f7ం ఇం మహిమగలది 
afearam, జ్ఞా గొప్పవాడు, _పథ్యాతి 

గల 

fT, కం దున్నబోతు; మహిషాసురుడు 

fed, శం దిజ్జైః ప ట్ర పురాణీ; 

రాణీ 

శా, ఇాగ్గిం మజ్జిగ; భూమి; దేశము; 

ఆవు 

ఇల, రాం పర్వతము; ఆదిశేషువు 

ఇష్ట, ణం సన్నని, నాజూకైన 

(వప్రము) 
శా. రం మాసము; (శ్రీల) ముట్టు 

a క రాజు; 

ana, yaar 
ఇకా రం ద్రాహ్మణుడు; mr 

గక్ట,. గం లో; లోపల; ఇల్ల 

ET Yo పాములవాని బూర; af 

Hg, రం ఇప్ప చెట్టు; EE 
శ్యాల! కొం మహోత్సవము 

శ్యా7[: రం ఇప్పచెట్టు; 

aga గళం 
ఇస్టం ళం మజ్జిగ; అడ్డంకి 

గరా 5 ం మజిగ; పలని 
= ae) 

mf = మజ్జి గతో తయారుశేనీన 

ఒక పదార్థము 

af, ర్త మహాసముద్రము 

ఇబ కొం స్వామి; మోక్షము; 

కన్యాకుజ్దిము; (ణా అతి సమృద్ధమైన; 

(వథ్యాతిగల; మహానుభావుడు 

aa, (క్యా గొప్పకార్యము లకు 

యత్నముచేనెడివాడు 

ఇాభ్టంగ . Fo నెపము; మోనము; 

TEND సాకు 

ఇ, శాగ్గిం తల్లి; ఇం లో; లోపల 
a ర్దం కోపము; గర్వము 

౫౫ ఇ₹0 సోం కోపగించుట 
ఇగా భం పాపట్క గిరాకి; యాచన, 

కోరిక 
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airmiir ఇగిం కేళాలంకరణము; ఇ౭ఇ, రం మండిపము; భాతర 
శృంగారము ai, ఈగ గంజి; ais 

ఇగ, రం యాచన గిరాకి; భిక్షగాడు బాశ, కంమండవము;వివాహమండవము 
aia ఇం గా  యాచించుట; 

(ప్రార్థించుట; కోరుట 

గగ, f7ం మంగళమగునది 
aia, భా fo (పసిద్ధిజెందుట; 

- పారంభమగుట 

ata గం fo 
పాలిష్ చేయుట 

హంలో వచ్చునురుగు; ఇదికొన్ని 

చేవలకు మత్రై క్కిచ్చును 

ఇఇ, ఖాళ్యా తోపల; మధ్యన 

గాభ ర్తం -బెట్టుబోదె, న దీమధ్యభాగప్ప 

భూమి; త లగుడ్డకు పెటు ఒక 
వో 

ఆభూషణము 

aif, fo 

మధ్యనున్న 

Afro పడవన డుప్పవాడు; మధ్యస్థుడు 
హౌ ర్ . 

Ie రం మట్టకుండ; చ్చ! 

₹7క, కం (దిహ్మాండము; గంజి 

న గం. స్యాం కాలితో (తొక్కుట; 
మర్తించుట; అలంకరిం 

తోమికడుగుట; 

వ వా 

మధ్యరకమైన; 

ఏనికి ముదగాజేయుట. నలుపుట; 
మెవపిశలువుటి 

aisfew, రం సామంతరాజు; జిలా 
- జ్ 

అధికారి 

| 
] 
| 

| 

aig, రోం మండవము; అతిధథిగృహము 
ఇఇ, గం ఉన్మత్తుడు; కాంతి లేని; ఓడిన; 

మతెక్కిన 

fA, 70 గం ఉన్మత్తుడగుట; మ శ్రె 
కుట... . 

గోగ్గగ గం మ త్తిక్కినః భార్యా 
గోళ్ళ శాగిం గుహ, గా కాంతిలేి 

వాడిన; ఓడిన; దిగులుగల 

aff, ఇగిం రోగము; అలసట 
ఇషా కాం జబ్బుగానున్న; ఆలనీన 

aia, రం జాడ్యము; ఆలస్యము; నెమ్మది 

ai, ర్త మాంసము, సమయము 

aia, (గా బలినీన ; బలిమి గల 

శక్ర, జగం మధ్యని; లోనల; లో 
ar, ఆ తల్లి; లక్ష్మీదేవి 

ఇక్ ఇం తల్లి; కులదేవత; గ్గాగా 

ఉదారహృదయుడు; వీరుడు 

శకాలు, [0 ఉత్తమమైన, సరియైన; 
బుద్ధి గాహ్యమైన్య; తగిన; శిష్షమెన; © కల దబా 
తెలివిగల 

ఇళ్ళ షం కోపము; గర్వము 

శ, కం వెన్నః గా 
ఇగ ఇం సగం కో వగించుట 
ఇ. శం ఈగ; తేనెటీగ 

చ[శ్చా రం మంచె గాగ 
| గాగ రం పెద్ధమంచె 
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ఇఇ), ఇం చిన్నమంచి, బండీతొట్టి Trad, fz విధేయుడు, దం (కింది 

ఇ, గ చేవ గాత్ర యుద్యోగి 

₹/ళొం్చి క్షం దామ: భార్యా 
ఇళ ఇం ఈగ ఇ! 
ఇనగ్ళా రం సంగతి; సంఘటన 

m7, శాగిం తీపి లేహ్యవి శేషము 

₹[₹, రం సెరుగుకుండ; గుడ్డి లకురంగు 

వేయువారి రంగునీళ్ళమ ట్రిబాన 

ఇల్ ఇం మట్టి; దుమ్ము; శరీరము, 
శవము 

Tre, గౌం f%0ం ధరించుట; ఆలంక 

రించుట; పూజించుట; నిశ్చయించుట 

ఇగ రం మిదైైమీది వేదిక లేక ఆసనము 

ఇక శగిం గుడినె; చిన్నమంచము 

శన రం ఏనుగు; మాదిగవాడు, కీరా 

తుడు 

ar, ₹గ[ం తల్లి; పరాజయము; 

జ్ఞా ఓడిన; (ఆటలలో) 

IT, 70 [కం మ తెక్కుట 
శ, (ఇం నమ్మదగిన; గగ 
ఇగ: ఇం నమ్మదగినటుగా యుండు 

టః విశ్వాసనీయత గ 

గా వం మృత్యు శోకము; ఏడ్చుట 

వార్తలో ఛం చనిపోయినవారి 

బాగ్గగాళ! బంధువుల చోదార్సుట 

ఇఇ, జా మృత్యుశోక సంబంధ మైన; 

శోకసూచకము 

aA fea, రాం శోక నూచకముగా 

ధరించునల్ల ని లేక నీలివర్ణపు దుస్తులు 

శ. శకం అధీనత్వము 
ఇగ శం కలి: లక్షీ; భూమిః ఆవు; 

పార్వతి; మనూచి 

గాగ గాణ, రేం తల్పితం(డి; గాగ? 

ఇల, ఇషం అమ్మమ్మ; ఇల? 
శర: రాం మేనమామ, ఉమ్మె త 

GEE బరా: { ఛం మేనమామ భార్య 

ఇగ? ఇం తల్నిన; దాది; అవ్వ; . 

వర్ణమాల; పార్వతి; మూలము 
TIT eT కేవలము; మాత్రమే 

7, భగం. పరిమాణము; డోసు; 

అచ్చును ఉచ్చరించుటకు పట్టుకాలము; 

కొలత; అవయవము 

ఇల రం ఈర్ష్య వ ళాగాగా? 
ATT, కం తల; వస్తువుయొక్క ఆగ 

భాగము 

mre ఇం వాగుడు; కలహము 

Ar శం ఆధారముతో;ః 

నమ్మకముతో; నెత్తి 
గి ర్తొం మత్తు; మదము; సంతోషము; 

గర్వము 

Aim గాం (నిషా మత్తుకల్గించునట్టి; 

మనోహరమైన 

ఇకంగా? శం నిషా; మత్తు 

Hat క్ rE 

mf క్ శో కపి ఇ 
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ఇ, fష తల్లికి సంబంధించినః | శక్ర, రం కొ లతబద్ద 

జన్మ సిద్దమైన ఇగ, ఇం గ్య ఒవ్చుకొనుట; 
rea శం మాతృభాష గౌరవించుట; అనుకొనుట 

ఇళ ఈం శ్రీ; శ్రీహాణి ఇగ్గాగిగా గొం గౌరవింపబిగిన 

afew, fr ఇం ఇగ arti ఇం యొక్కుబడి 
భళా ళం ₹ం ఇఇ? అలిగిన వానిని [బతీమాలుట 

7, దాం జడ పదార్ధ ము; శబ్బపు ధాతు TITTTtG రం భేదాభి ప్రాయము 

రూపము: తెలివి యోగ్యత; చీము 

ఇఇ [గా తియ్యని; 

ఇర. గిం తియ్యదనము; గ్లూ 
arr, ఇం మాధుర్యము; సరసత, 

నాగము 

arqfar, ఈం కలు; మాధుర్యము; 
ary, | తియ్యదనము 

గళ్లూ. రిం తియ్యధనము; సహాజ 

సౌంధర్యము; ఒక కావ్యగుణము 

₹[౯7. [శా మధ్యనున్న; నడిమి 

dre, Yo సాధనము; మధ్యమము; 

fం మధ్యనున్న; మధ్యవ ర; 

మధ్యస్థ మైన 

శ[౯ల[ఇజ్య గర్భం ఓక బౌద్ద సంవ 
దాయము; (జా మధ్యనున్న; నడిమి 

గణ్యాళ్ళి రాం మధ్యవ ర్రితీర్చు; నిష్ఫక్ష 

పాతము 

గా కం (వకిష్టు అత్మగొరవము; 

అభిమానము; కొలత: తూకము; 

కోధము పరిమాణము 

బాగాన ర్తం దేశిపటము; ఇఇ] 

Mt ఇం మొక్కుబడి? ఇ? 

చాగఇష[ఇ శాం మానవసంబింధ మైన 

₹గెగొ, రెం మనుష్యుడు; మనన్సు; 

మాన సరోవరము; రామచరిత మానన్ 

(తులసీ రామాయణము); fa 

మన స్పంబంధ మైనది 

చ[గక్టా, ఇ౭బం అనునట్లు; వలే; భాగ్యా 
ఇగ ₹ం గం కొలుచుట: శ్రా (కా 

ఇముడుట 

arf, fo 
పోలికగల 

afar, రం “కెంవ్న; రత్నము 

aqfaa, fm గొరవింపబడిన 

afd, గా భం మానవతి 

ఇ;గం భం కొలతపా[త, అర్థము; 

తాత్పర్యము అభిప్రాయము 

హేతువు; (ఇ స్వా ఖిమాని; 

అలిగిన 

ఇగ్భాళ్ళా కొం మనుమ్యడు, ఇళ్ళూ 
ఇన్ళార్తం మనుమ్యడు; (శాం మనుష్య 

సందింధ మైన 

సమాన మైన; వలి; 

' వాళి అగిం స [గం మనుష్యుని 
యొక 
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7, [క మానవత్వము, మనుష్య | ఇాగ్గాం రం మేనమామ; ళం తల్లి 

arm, జాత్రి; మనుష్య సమూహము; వృద్దురాలు, దాసి; వంటక తె 

fఇా మనుష్య సంబంధ మెన 

₹్ళగ్స రం మనుష్యుడు; ఇఇ! 
ar క్షం అర్థము; తాత్పర్యము; అభి 

(ప్రాయము 

ar షం అనునట్లు; వలె, ఇట్లు 

ఇ ) అన్ని 
ఇగ, గా పూజింపదగిన; గౌరవింప 

దగిన [ణము 

ఇగ కరగ కొలత; తూకము పరిమా 

7[7, రం కొ లతబద్దః తూనికరాయి, 

కొలుచు లేక తూయువాడు 

ATT, ర్తొం కొలత; తూకము; [తాను 

AT, ఇం [క్ల తూచుట; కొలుచుట, 

Fo fo మదించుట, మ త్రెప్కుట; 

₹[ కొలత; తూకము; [కాసు 

ఇగా గం షమింపబడిన 

ఇగ, fఇ అనుకూలమైన; తగిన; 

అనుసారముగ 

భా ఇం తఉమాపణ;ః మాన్యవుభూమి 

AMET, గం పన్నుకట్టక అనుభవించు 

(మాన్యపు3 భూమి గలవాడు 

గళ్ళ రం అహంకారము: మమకారము 

వల ఖం నిషయముః దావా; 

వివాదము 

ఇం రాం పనిపాటలు; వ్యాపారము: 

విషయము; సని; సంఘటన, వ్యాజ్యము | 

qfrar do కిం HITT 
rf], ₹గం మేనమామభార్య 

ATH. Fo మేనమామ, TIT 

HITT, గ సమృద్దమైన; నిండిన; నివ 

శించియున్న 

a, రెం అదఅవాటు; 

వాడుక; మామూలు 

శశ. గొం సాధరణమైన; 72 
శ, ఇంగా మధ్యన: ఇ 

ఇ[ఇ, ర్షం రాషనుడు; విష్ణువు; ఇగ 
తల్లి; మాయు మోసము, (ఇం 

మాయావి? ఇం లోపలః లో 

₹17జ కం పుట్దిర్లు PIE? 
ఇగ గిం మాయలాడి; మోసగ' తె 

ఇగ, [౯0 (వవృత్తమైన; మిశితమైన 

ఇగ శగ్యం మోన ము; కపటము; 

ఇం[దజాలము; అజ్ఞానము; 

(సకృతి; ధనము, 

ATT రెం గారడివాడు; మోసగాడు 

ఆచారము; 

లక్ష్మీ; 

ఇగాన్గ?లా కొం మోహబంధము; సాంసా 

రికభాధలు 

ఇళళి Fo (పపంచమంతయు మిథ్య 

యనెడి సిక్చాంతము 

ఇష గా నల్లి; పరమాత్మ: [ఇం 

మోసగాడు 

ఇ7fజ, గాం గారడివాడు; (జ్ఞా మోసమ 

గల 
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ఇ], షం మోసగాడు; వరమేశ్వరుడు; 

మన్మధుడు; ఆగ్ని; శివుడు 

7, 7ం నెమళ్ల గుంపు; జా నెమలి 
సం నెమలి పింఛముతో తయారైన 

HiT, 
Tf, 

శశ గం భగ్నహృద యుడు 
TA, cp నిరాశ; SERED} 
ర రెం వధ; మరణము; విఘ్నము; 

మన్మధుడు, పాము; ఇకా దెబ్బ; 
కొట్లాట 

77౫. [గం చంపునట్టి, కొట్టునట్టి; నాశ 
ముచ్చేయునట్టి 

గగ, కం గుర్తు; యుద్ధము; యుద్ధ 
భూమి, 

TRAE, భాం యుద్దము; ర _కపాతము 
Trl, రం ముతకబట్ట 
Tram, రెం భిక్షగాడు; బాణము 
Inf, రా పాములవాడు; శా 
గ రం చంపుట; ఒకవిషము; ఒక విద్య 
Trg, ళం దిబ్బలాట; గానా 

గరా గంగా కొట్టుట; చంపుట; 
గెలుచుట; పడ దోయుట 

బాసర ₹ాగ్గిం దెబ్బలాట, arr 

| రెం నెమళ్లను పట్టువాడు 

Tr, రం మోసము కపటము 
గణా ఛా జ్ఞానము; ఆధ్యాత్మిక 

జ్ఞానము; రబా ద్వారా - 

TT, గా మాల; Ea కొట్టబడిన; 
దెబ్బతినిన ; దుఃఖితుడు 

ARIAT అగి ఆధిక్యము; ఆల్ల కల్లో 
అము; దెబ్బలాట; [రం మిక్కిలి 
త్వరగా ' 

77. గం మహామారి పేగు; 
పార్వతి; అంటువ్యాధి 

షరా కొం గాలి శ్వాసని (పాణము; 
జ్ఞా దేవతా లేక వాయుసంబంధ మైన 
TT కం హనుమంతుడు 
refi, రం హనుమంతుడు, భీముడు 
ఇకా కొం ఒకరాగము, యుద్ధవునగారా; 

[జ్ఞా చంపుసట్టి* నాళకరమైన 
ar, కరా కారణమున; వలన 
arf, రాం ముద గురుతు; గా మద 

గల; గురుతుగల 

శభ. గొ మహత్వ పూర్ణమైన 
aif, గం (తోవ; మార్గ శిరమా సము; 

మృగళిరన నక్ష్మతము 
anfuy కం అన్వేషణ; (పేమ; యాచన; 

యాచకుడు; బాణము [వాడు 
rrr, fq గం యాచకుడు, నివేదించ 
Tar ఇం అన్వేవణ; యాచన 
aida, To Zo ఇసక 
af రాం బాటసారి, వేటగాడు 
aifra, fro అన్యే షింసబడిన 
anit, గాం మార్గదర్శకుడు ర 

బాటసారి 

ఇగ రం శ్యభముచేయుట; తుడువు; 
తోముడు, దర్భతో వీళ్ల చిలుకరించి 

- జద్దిచేయుట 
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షోగా ఇం తుడుపు తోముడు | ఇత భగం భూమిశిస్తు; 

మృదంగధ్వని ఫారాలు 

గ: లాగి చీపురుకట్ట; కళ 

ఇ లల గం తుడువదగినది; తోమ 

దగిన 

ast లే పిలి 5 గారా mai రాం విల్తిః fT 

ఇగ: (జ్ఞా జద్ధిచేయబడిన 

శ7వేకు ర్లొం సూర్యుడు; బ్లో 

చా[శేఇ ఇం మృదుత్వముః సాధుత్వము; 
మెత్తన [జ్ఞానము 

mH ఇం. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము, 
ఇగ, (జ్యా మర్మముకెలినిన విశేష 

[(పభావళాలియైన 

ఇన్లోళా ౯౦ మిలిటరీ ఆఫీసరు; [క్షా 
యుద్ధమునకు వనికివచ్చెడి? వీరుడు; 
యుద్ధసందింధ మైన 

maT గం నై నికశాననము; మిలి 
టరీ (వభుత్వము 

TI To సామాను; ధనము; వర్తక 

సామ్మగ్గిః వస్తాదు భు పూదండ; 
వరుస; వం క్తి 

mI To 

Calastrus 

TAIT: Fo సామానుగది; గిడ్డంగి 

ఇకక! ఇం సరుకులు మోయురైలు 

బిండి; 0068 Train 

MTT, ఇం భూమిశిస్తు చెల్లించు 

వాడు; జమీందారు 

పిక్క చెట్టు; 

arian, ర్ణం (రైల్వే) సామాన్ల గది; 

గిడ్డంగి 

ఇలగా, ) ఇం జాజి: యువతి; రాత్రి; 

77d, 1 వెన్నెల; ఒకలత 

are, జా ధనవంతుడు; బల్ల? 

TITTNT, fo ఆరిసెవంటి ఒక తీపి 

పదార్థము 

ఇ అళగ 1 ఆ నిపాసులు 
AIHTT, న 

m1, ఛం తం ఇలాగా 

are ఈం పంక్తి; వరుస, పూదండ; 

సమూహము 

Ten, గం మికిగ్రలి ధనవంతుడు 

ఇసక. qo యజమాని; అధిపతి; 

భర్త; భగవంతుడు ఎ . 

afar flo పంక్క్తిః 

కుమా ర 

fm. ఇం భూనంపద స్వామి 

త్వము; హక్కు, (ళా యజమా 

నివలె 

ఇగణభ[, ఇషం స్వామిత్వము; ఆ స్మ 

హక్కు; 

mf, ఇం తోటమాలి భా ర్య; 

తోటపనిచేయు త్రీ 

af, ఇం ఓక ఛందము; చంపా 

నగరము; తోటమాలిభార్యః తోటవవి 

చేవెడి శ్రీ 

పూలదండ; 
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వని 

fT, ఇ మలినత్వము; ఇ ఇం f%0 కలియుట; శలుప 
కారము; అవపవి(తత 

fe: ధగ నెల ధనము; విలువ 

ఇఇ కిం తోటమాలి; పూలమా అలుక బట్టి 
అమ్మువాడు {zo ఆర్థిక మైన; 

పూదండ ధరించినవాడు 

M71 రాం ఓక తీపి పదార్థము; ఒక 

మెత్తని ఉన్నిగుడ్డ. జా తోమబడిన; 

రుద్దబడిన; మర్షింపబడిన \ 

శా, (ణా కెలిసిన; (పనిద్దిజెందిన 

"శకలం తోటమాలి; 

కట్రిఅమ్మువాడు 
ళా 

77, To పూదండ; పుష్పము, 

Tra, లం మావటివాడు; ara 

శ, ఇం అమావాస్య: ఇగ్యాఇగ్లా 
a1 కం గంజి; అత్తరు; ఆశయ 

స్థానము; నివాసస్థానము; ఇగ కల్లి 

ఇళ Yo 16 గింజల తూకము 

ITT, ఇళళ్ళాం భగవంతుడు 

రక్షించుగాక; అంతాభగ వంకునిదయ; 

ఆహా; ఏమనిచెప్పేది, (ప్రశంసా 

వాక్యము) 

ఇ, [[్యా-(పియుడు; అందమైన 

AIT, ఆం [పియురాలు; ఇళ 

గాళ్లు ఇగ సౌందర్యమ్యు (పేమ; 
హావభావము | 

7m, ర్చ మినుములు; పుట్టుమచ్చ; 

గర్వము కోపము; మూరము 

హూమా లలు 

ళు 

గోల్స్ కం వెల; మాంసమ్యు 12 సంఖ్య 

బడుట; బ్యా (శాం కలుపుట 

fm. ఇం మాసపత్రిక మానిక 
(౮'ద్ధము; శం పతి మాసము 

జరుగునట్టి లేక వెలునగునట్టి, మాస 

సంబంధమైన 

గాకు ఆం తల్తిసోదరి, భిల్ల 
గాగ్షాగ్గా గొం తప్పులేని, నిరావరూధి; 

కలుషరహీత మైన 

శ, ఇం ఉపాధ్యాయ వృ ర్తి 
a, ఇరళాం మధ్యన; లోపలి; లో 

AI, To మాఘమాసము 

'చందుడు 

ar, ఇం గొప్పతనము; మహీమ 

TET, రం వెన్నెల చం(దుగు 
శకలక ౭70 (్రశిమాసమూ 
ATE, Ye (పతిమాసమూ; జ్ఞా 

మాసమునకు సం॥ 

ar, కం నెలజీతము; ఇగ 
ఇబ ఇ1₹ eo నెలజీశము, న్రీలముట్టు; 

ఇజ్ళ్గాం (పతిమాసమూ 

arf, శకలం మధ్యన; లోపల 

argrart, [గం మాససంబంధ మైన 

౯|[క్లై ఇలా లోవల; లోన. |(త్వమ 
ar, ఇం సారము; (పకృతిత 

ఇగ, రం ఇం_ుడు; [కా నై పుణ్యము 
గల; పాండిత్య ముగల, చతురుడు 

ra, ₹గ్గిం “సారము; (ప్రకృతి 

తత్వము 

నలి; 
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mt, విషము; శ 

గగ రం మి్యతుడు; f[ 
frat, భం పరిమాణము, కొలత 
గణ రేగ, ర్తం సూదంటురాయి; 

వ్యాఖ్యా 

fra, ఇం [గం మాటిమాటికి 
రెప్పలువాలుట; (గుడ్గుమిణకరించుట 

fr, ₹ం గం రెప్పలువాల్చుట 
fra. 0 fr కన్నులు మూత 

బడుట 

fre, ఇం ఫోం వాంతిఅగుట 
maid 7) fr (దాగుడు మూత లలో) 

fa, | కన్నులుమూయుట 
fata, శం వీణమొ॥1 మీటుట 

కుపయోగించు తీగగోరు 

[గానా ర్తం స్వభావము; అలవాటు, 

గర్యము 

fara, గం గర్విష్టి: ఇతే! 
frre కాళి, ఇం యోగకేమముల 

డుగుట 

సనాగా? fro గర్విష్టి ఇగళ 

గాజా ఈం ఈం నశించుట: లోనిం 

చుట; తుడుచుకుపో వుట 

fra గం గ్య తుడుపుట్టు రద్దు 
చేయుట; నాశముచేయుట 

గ్ల, ళం దుమ్ము; నేల; మట్టి; 

శరీరము, శవము 

fr! ఇ కళ్ళా కొం కీరననాయిలు 
లా 44: . 

గరల్, ₹్ళిం ముద్దు గా ఇగ 
తీయని 

జరు, [షం మితభాషియైన; తీయగా 

మాట్లాడునటి; ర చిలుక 
న్ ఇబ ౨౨ 

: fac, [గం తీయగా మాట్లాడు 
నటి 

లు 

fran గం ఉప్పుతక్కువైన 
గాళ్ భం తియ్యదన ము మిఠాయి; 

మాధుర్యము 

గాగ ఇం మాధుర్యము; తియ్య 

దనము 

faa, రం ఏనుగు: జ్ఞాళ్ళి 
fr, అం మితి; హద్దు, (జ్ఞా పరి 

మితము;ః కొలది 

గాళ్ రాగం న్నేహమ్యు ష్య 
ff, ఇం కొలత; వరిమాణము; 

హద్దు; విజ్ఞానము; గడుపు 

గాగ అం దినము; తారీఖు 

గక, ఇం మెటత్రి; న్నేహము 
గా రా దంపతులు; ఒకరా శి; 

చమెథునము 

fae, ర్ం అసత్యము; మాయ; (జ్ఞా 

నూ De ॥ 

fr రం కపటవ్యవహారము 

గగన కం (భాంతి; బ్గా 
గారాళ్ళ[్లా ఇం. న్నాన్తికత్వము 
గాజా ఇం (ాంతి; అజ్ఞానము; 

పొరపాటు 
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taq waar. ఇం fro ముక్కురో గల గ పిండి మర్శ్క గుడ్డలమిల్లు; 
మాట్లాడుట; పెగిలో మందకొడిగా కలపికోయు యంత్రము; యంత్రము 

నుండుట గాడా, ఇం ఆర; జాగీరు; 

[న్స రం తగ్గింపు; కోత; జ్ఞా తగ్గింసె ఎస్టేటు; ?స్తులేని భూమి 

బడిన; ముజిరాయివ్వబడిన [గాన గాత్యాళగ? ఫ్లా ఒకే విధమైన; . 

గణక ఆగం తగ్గింపు; రిబేటు పోలిక గల; సమానమైన 

mA. ఈం (ప్రార్థన; నివేదన; | గక, రెం కలయిక; మిశణమ; 

ఉపకారము కూడిక 

fafrarar, 70 fr మేకయరచుట fret గం కలుపుగోలు న్వ$ా 

గో గం యజమాని; భర్తః ముసల్యా వముగల; మంచి బుద్ధిగల 

నుడ్కు మహాశయుడు, నాయకుడు; | గళ్యాగలి, ఆగం క లుపుగోలుతవషు 
గురువు గాగ) ఇం fF దొరుకుట ; కలియుట; 

ft శ, రం భార్యాభర్తలు తాకుట; సరిపోలుట 

(ఇ జ, గొం మధుర భాష్; అమాయ | గొగ్రాళ్ళ్ ₹[0 కలుపుట; కలయిక 

కుడ్రైన్య రం బాలుడు; చిలుక frar-qer, ఇం మి్యశిశమైన్య 
చాకు ఆం గడువు ff 

గా, కం ఒకపర్ణ కీ fఇం మధ్యరక | గ ఇగ, గం పోలిక కలుపుట; రూ! 
మైన; మధ్యనున్న; సుమారెన పరచుట 

గాలా కం పగడము: బ్యాగ్లు fre, ఇం గం కలుపుట; పోల్బట; 
గారా కం మృగము; జంతువు; జింక ఆనించుట$ వరిచయముచేయట; 

గ, 70 0 అపస్మారకరోగి స్వరములను మేళవించుట 

గారా ఇం అపస్మారరోగము; గాకా న్నేహము; కలలు! 

గణా కం మిరపకాయ సంయోగము 
గాం ళం జాకెట్టు; చిన్నకోటు గాలణా క్తం కలీ; మిశ్రణము - 

FT రెం రాకుమారుడు; ధనవంతుని గాళాణారా లం ఆవాల 

fr కొం పగడము; బా గబ, రం జమీందారు; జాగీరుదారు 

ff, Vf ఎండుమిరవకాయ; ! fT, ఇం శిస్తులేని భూమీ, 

గజ )మిరియము ఆని, జాగీరు; ఎస్తేటు 
TTP Te i TE eae] 
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గ, భం వన్నేహము; మతము; 
కొలుపుగోలుతనము; సంప్రదాయము, 
జాతి 

గూ రాం (బాహ్మణ విరుదు విశేషము; 

ఈజిప్టు; [ఇ కలినిన 

far. గం కూడిక; కల్తీ కలుపుట 

fmf, గాం కలినిన; కలుపదిడిన; 

కలీ యైన 

గా. కొం నెవము; మోసము: ఈర్ష్య 
గం, జ్కా తీయని; రుచిగల; రం తీపి; 

మిఠాయి 

freer, f్ష తియ్యగ మాట్లాశు వాడు 

fT రం మిఠాయి; గణా 
fry, రెం నెపము, మోసము 

గణ, జ్యా నిరుపేద; అసహాయుడు 

గ. ఇం పేదరికము; అసహో 
యత [చరణము 

గారా రం తలువు; కవిశయందొక 

fade గాం కం ళం కం frat 
frag, [కా మోసగాడు; శ్రా 

గత ₹ాగం ఉదాహరణ; పోలిక; 

లోకో క్రి 

గాణ గం ఉదాహ రణకు 
fafa: ₹f[0 వ్యాజ్యపురికార్డ 
గ, జ్యా నిరుపేద; ఆసహాయుడు 

fre, అగా పేదరికము; ఆనహా 

యత 

fret రెం పాకీవాడు; ఇంటీకప్పుసరి 

చేయు కొయ్యపలక 

fre, గర్భం పట్టణము; ఈజిప్ప 
fr. గా ఈజిప్పు; దేశపు రం ఈజిప్టు 

నివానీ; శూ పటికబెల్ల ము; 

ఈజిప్టు భాష 

గాగ గం సమానమైన, సాటియైన 
maf fro పండ్ల కప్పుకు వేనెడినల్లని 

దంత చూర్ణము 

ffm, రం ఆఅల౦కారముః 

శృంగారము 

fuga: ఆం 
కమాను 

గాళ్స్ ఇషం కవ్వము; శల? 
గొగ్జొాల రం సూర్యుడు, చంద్రుడు; 

మేఘము; వాయువు 

శ. ఇం గుజ్జః సారము; చేవ 

Hix To fo రుద్దుట్య నలుపుట; 
మర్చించుట 

శక కొం కప్ప; గశ్రఖా 

Hie, ₹0 గం రుద్దుట; నలుపుట 
dia, రాగం గడువు; గాలా 

dHiaqrd, గం గడువునిర్హయిం పబడిన 

ఇళ కాగి మరణము; క్ల 
ఇగ, గం [గ్య కన్నులుమూయుట 
#7], రెం కూడిక; (త్రాసు; తులారా 

ఇగ, గాం తీయని, పయ మె న, 

నెమ్మది; గం తీయదన ము; బెల్లము; 

, మిఠాయి 

వాటీకి పెని . ఆర్చి; 
(an 
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గ. ఇ నువ్వులనూనె 
వ రెం మాదీఫలము 

fT, ఛం విశ్వాసఘాతకుడు; 
fa కపటముగ ల, కృత ఘ్నమైన 

చేల, ఇ్ల్లోం. (ప్రేమపూరితమైన 
చూప్ప (నిద్ర 

శ, si ములక హాయిగొలుపు 
HI. రాం మీత్రుడు; సూర్యుడు 

చే[౫ా రెం చేవ క 

HiT ర్దాం ' ఒకరాజిపు తజాతి; ఇం 
... సీలవురంగ్యు మద్యపుగాజుపాత; 

బంగారు, వెండి వస్తువుల పైచేయు 

ఎనామెల్ పనితనము 

కారా? , రం దింగారు వెండి వస్తువుల 
షెఎనామెల్ పనిచేయువాడు 

₹గఇాల్ల్ ఇ్లాం ఎనామెల్ చేయుపని 
fare, 0 చిత్రవిచిత్రవన్న 

విక్రయశాల; A Fancy-fair 

గ ₹గ్గిం గోపురము; స ంభము; 
మనీదుశిఖరము - 

శ, భిం కర్మకాండను, జ్ఞాన 
కాండను (పళివాదించు శాస్త్రము; 

ఏదేవితత్వ విచారణ నిర్ణయము లేక 
వివేచవము 

భాగా ఇం గడువు: గా 
ఇల: గం గడువు నిర్ణయించ పదిడిన 

భూ కం పముదము; "పీకు, హద్దు; 
వాయకుడు, (శే ఆర్డరు? వేధానాధికొశ్రి 

dra, రం రాకుమారుడు; ధనవ తని 
కుమారుడు 

dra. qo మహమ్మదీయుల 
కాలమున వనివారికి జీతములుపంగ్లు 

ఆఫీ సరు ' 
diz: భం వతార్ని తము; వారసత్వ 

ప్పయాన్ని 

చచ, రెం ఆటపాటలతో జీవితమ 

గడుపు ఒక మహమ్మదీయజాతి 
భళా ర్తం ఒకమైలు 

బగా కం కనుమూయుట; మరువ. 
కొనుట 

ఇరా షం ముడుచుకొనిన, మూవ 
కొనిన ల 

qT, రెం దిమ్మ స; కొయ్యనమ్మెట 

7, ఆగి. చిన్నదిమ్మెస। విన్న 
కొయ్యసమెట 

కాగల ఆగం పెసరవడియము 
77 ₹ం గ్యూం విడిచి పెట్టుట 
కశ్చ రం పొనిక ముంజిగర్జీ 
గాళ్ కొం తోలి బోడితల; రాహువు; 

తెగినతల; చెట్టుబోడె (జ్ఞా బోడీతరి 

వాడు, ఆధముడు 

చాక ఇ మంగలి; తల 

గక ర్భం &ొరము; తొలిసారి పిల్లలకు" 
తలవెం్యడుకలు తీయించుట 

Year. ఇం [150 గొారగబడుట; మోస 

పోవుట; కొ ల గొట్టదిడుట 

erm, ఆం పు_రలమాల 
క స న సమక 
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tafe, శాగిం కాళికాదేవి 

గళ రెం ఓఒకపాదరక్షవిశేషము; ఒక 

అదిమజాతి; ఇగ ఓకఅదిమజాతి 

భాషా విశేషము, సన్యాసిని; టోడితల 

స్తీ; [ఇం తలబోడిమైన; కొమ్ములు 
లేని (వకవ) 

చకా ఇం శిరముచేయుట్య కొరమున 
కిచ్చుడ బ్బు 

em, ఇ గం శిరముచేయించుట 
Year, రా తలపాగ; చార్య 

గగ్గా గం తలగొరగబడినవాడు; 
టోడితలగల 

బృ్త్రగం రం బైరాగి; సన్యాన్, బోడితల 

వాడు, ఇసి ఒకలిని 
శశ, భం బోడితలయాడుది; 

వితంతువు; రాం మంగలి, శివుడు; 

సన్యానీః జ్యా బోడితలగల; కొమ్ములు 

లేని 
నె ల 
[కళ్ళి ఆగం బురుజువెని కంతలగోడః 

చేనిగటు; పిట్టగోడ; తన్నుగోడ 
ఇ టి చి 

HET Fo పిప్టగోడ; 

కంతలగోడ 

Fafa, గ వేరొకస్టలమునకు మార్చ 

zaman గం ఏర్పాటుచేయువాదు; 

మితముగ ఖర్చుపెట్టువాడు; మేనే 

జరు; సూపరింటెండెంట్ 

వగరు గం కాచుకొనియుండువాడు; 
ఎదురుచూచువాడు 

బిజు పైని 
అ 

[దిడిన | 

qafr, [ఇ దిగులుగల; చెల్లాచెదరైన 

గ్బాగ?, ఇం జ్యూ కన్నులుమూతబడుట 

శ్లోకి, భక] ఉంగరము; ఇత! 
qfrarar ౦ గుమాసొవలె; 

గుమాసాకుతగిస 

zat, రం రచయిత; గుమాస్తా; ఉర్దూ 

ఫారనీ నేర్చువాడు 

yaa, రం ఏర్పాటుచే యువాడు; కోర్టు 

లోని హెడ్ గుమాసా 

వాళ్! చం కోర్టులో హెడ్ గుమాస్తా 
పదవి 

xf, ర్తం జడీ; ara 

fmf గా న్యాయ ముగా 
తీర్పుచేయునట్టి; న్యాయబుద్ధిగల, 

₹గ౯%[27, గం న్యాయసాాశమైన 
| ౦ న్యాయబుది; జడీకోరు; 
టే ల్ వ జ చి 

క్షా రిం నోరు ముఖము; రంధ్రము; 

ఆకా వైవు; దిశగా 
ul ఇఇ. | f వేకువజామున 

ణః rut, "గం నోటిమాట పూర్వక 

మైన 

వాళ్ల ₹7త. (0 షం వేకవజామున్న 
ఇ, గం నిస్ధపడెడుః ఖా 
CEE ణా నోటిదురుసు తనముగల 

వీ ఇం వరునియింటికి తొలి 
సారిగా వచ్చిన వధుపు కిచ్చెడు బహు 

మానము వధువుముఖము చూచెదీ- 

ఆచారము 



Tera 
zim {జా కృ రమిమైస్; చూప్పం ల 

గృక్షగ; గర ) 0 నొటికౌచ్చినట్లు 

గః, | ట్లాడ.వా 

eam, [గ సోటిమాటరో సంజంధ 

మేర్చరచు కొనిన 

ఇళ్లగా.. శాం నోటిదూటతో 
లైలిగా ధావించబశినది 

కసా fF ఇం హృదయపూర్వక 
ముగా 

గీ. ళం అంచము; EE 

qzrim, fz తానుకో రిన 

xan గా తుంటరియైస; జగ 
Tare, ఇం దిడాయిక్"ట్టుట 

శాన, ౯0 [ఇం నోటివరకు; పూర్తిగ 
పెవరకు 
= 

zz, ర్తెం యొననమును సూచించు 

మొటిమలు 

శృ [కొం పూజ్యుడు మిక్కిలి 
గొప్పవాడు 

చనా ర్తెం సమాజుశై "కేక వేయు 

వాడు 

గాల (ఇం 
నుండి తొలగింపెబడిన 

తార్కాలికముగా 4౩ 

గగ. చ్చ గెౌస్బెవ; గొపాపిదవి 
క్. షో? 

క ఈ కం 
చె 

Telfer రెం ఉ పాధ్యాయుడు; 

fra 
qfeefr. శం ఉపాధ్యాయురాలు; 

friaTFT 

లృఖ్గ f చనిపోయిన; ఇ 
రశ, [ఇం కమిం".దిగ. “ర్యా 
చయణ, [క్యా తన; కూలమైన్య ఇ 

బోలికగల 

గా 15, ఛం ఆనుకూలము; 

పోలిక. 

౫177, రం పనిపాటలు; వ్యాపారము; 

విషయము, పని;సం ఘటన వ్యాజ్యము 

ఇృఖ,(నాత్ళా ర్షం వెద్యుడు; జ్ఞైఖిగా 
ఇగ? ర్భాం చికిత్స; వైద్యము 

TaTaaT, రం (ప్రతిఫలము, నప్పపరిహా 

రము; ఒకదానికి బదులుగా యివ్య 

బిడీన వస్తువు 

వ రం ఖరారు; నిశ్చితార్థము; 

ఒప్పందము 

చ్షణాగాకే. ఆగం మోక్షము; ఇగ్లిగ్లా 
గణా, గర్భం ముత్యము; గా చాక, 

ఎక్కువ 

బల ₹f[6 ముత్యాలహారము 

బా ఆగం ముక్తి; ఇ 
qa, (జ్ఞా కత రింపబద్న ; శిష్ట మెన 

్షశ౭గ1, కం కోర్టువ్యవహారము; దావా 

Suit 

Amaia. (ళాల వ్యాజ్యుకాయు; దావా, 
దా చ త్న! 
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ఇ, ఇం. ఎప్పుడూ. వ్యాజ్య 
ములాడుట 

meer, గం సర్వోత మమైన; పురా 

తన మైన; ఆవశ్యకమైన; ఇం గ్రామ 
వెత ౦దారు 

FmHA, రేం 

సంఘటన 

శ్షకాక₹ కొం (ప్రారబ్రము; భాగ్య రేఖ 

చకా, (గం సవితమైన కాజా 
చణ, గాం సమాప్త మైన; సంపూర్ణ 

మైన 

eT, ఇం ft 
చెప్పి లేదనుట 

ఇళళి, ఇం పొడుపుకథగ లకవిత 
చాణశేణ గాం గౌరవింపబడిన; 

పూజ్యుడు 

Tmt, (ఇ పునరుచ్చరింపబడిన; గ 

fఇా మరలా; రెండవసారి 

ఇ, గం నిశ్చతమైన; నియమింవ 
బడిన, feo fo నిస్సందేహముగా 

zmid, ఇం నియామకము; నిక్లేత 

జీతము లేక శిస్తు 

సగం (గం వక; qr 
గా, (ళా బలవర్ధకమైన, పుష్టికర 

మెన 

ఆరంభము; దావా; 

తిరస్కరించుట; 

చాన? రం జోట్లాట; విరోధము; 

పోటీ; ఎకైగుటనిల్చుట 
ల త్ 

SEED [డా ఎదుటి, హిటీదారయిషా; 

శత్రువు; fo To ముఖామురీ 

తు  ఉవయననునునాటానాు ల కు 3 మను పోతునాను 

గణ, | దస్తావేజులు (వాయు 
గాలే వాడు ఒప్పందము కుదుర్చు 

కొనువాడు 

బాక్టాక, కం కిరీటము 

గట్టగ. ర్షం ముత్యము; శాం ముక్తి 
నొందిన, వితువబడిన 

బ్య్తకాక్షగ, కం మఠ్యము: క్ల. 
బ్షజ్టు₹ రం అద్దము, పొగడ చెట్టు 

గ్గత్హాత్స ర్హం మొగ్గు అరవిరిమొగ్గ; 
శరీరము; ఆత్మ 

Tf, fషం సగము వికనించిన; 

సగముమూతబడిన 

నశ, గా పిడికిలి) (గుద్దు 

౫, ఇం (గుద్దుట; ముష్టి యుద్దము 

AT, భీం ముష్టియుద్ధము 
శ (జా ముక్తి పొందిన, విడువబచన; 

విసర బడిన 

ESE (జా స్పష్టముగ బిగ్గరగ 

మాటాడునట్లి; జింకులేకుండ మాటా 

బస టి 
ళు 

ఇష, 70 గీత కవిత్వము 

గానక: {షా ఉదారహృదయుతడు: 

Ta 

Ta» ఆగం ముత్యము; వేశ్య 

వ్యష్యాగ్ధార్హా గం ముత్యము; ఇ్యాళ్య 
ఇ ఇం ముత్యపు చిప్ప 
షష్ట గాలా రం ముత్యము ఇ] 
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గృత!, ఇం ముత్యాలహారము గగ రం నాయకుడు; ముఖ్యుడు: షరా ఇం మోక్షము; విడుదల (గామసపెతందారు 
xfer, ఢం, ముత్యము; Tidy ఇ. జా ముఖ సం॥ ముఖ్యమైన చ్చశ రెం ముఖము; నోరు; ద్వారము ఇ₹ఇాణగ్యా గూ భిన్న మైన అనేక 
TdT, Go ముఖమ్ము SEY 

ఇ రెం (పతినిధి; వకీలు 

TaINTIAT, రం ఒకరితరపున వని 
చేయుటకై యివ్వఐడు అధికారము 

ఇ, ఆగం ముక్యారువృత్తి; (పతి 
నిధిత్వము 

వశ [క నపుంసకుడు; fee 

zag, 
Taq, 

చాడా రం గూఢచారి; నేరము ఒప్పు 
కొని గవర్నమెంటు సొకిమైనవాడు 

auf. ఈం ఆచూకీ తీయుట; 

టన oe Tt [గా వదరునట్టి; పరుషముగ 

మాటామనట్టి; గోలచెనెడు; (మోగు 
నట్టి; రం ముఖ్యుడు 

af. (₹ (వతిధ్వనించెడు 

గగ, గ్య మాట్లాడింపబడినవాడు; 
సంబోధింపబడినవౌడు 

ఇ (కొం మాట్లాడువాడు; సంబో 
ధించువాడు విరోధము 

Tae, ళం శ [తు త్వ ము; 

ఇగ. గం శత్రువు; ఎదురించునట్టి 
Tera, భం కలహ ము; 

శత్రుత్వము 

go తొలిపలుకు; పీఠిక 

విధములైన 

Tea fq చిన్న; సంక్షీన ము 
సారరూపము 

సౌళాగాంళ్ళా [గం గూ సంక్షేసమగ్గా 
Tere ర్హం Zo Tam 
TEMA, fo to aaa 
శ, రం నాయకుడు; గా మఖ 

సంబంధమైన; _పధాన మైన, (శ్రేష్టము 
ve: fo fo (పధానముగ్యా 

ముఖ్యముగా 

7, కం వ్యాయామసాధనభు; లోకీ 
ఇల, రాగం మొగల్: అంతః 

పురదాన్ని దర్జీ వనిచేయుత్రీ 

రాళ, fz మొగలు లయొక్కు; 

మొగలులవలె 

ara, గం మొగలులయొక్క 

Me, కొం మోసము; (కాంతి 
xi, గాం మోహితుడైన, అమాయక 
"డైన; అందమైన 
శాల, ఛగ[0 మోహము, అమాయక 

త్య్వము; ఆందము 

Tur fh ఉదయించుచున్న యౌవ 
"నముగల నాయిక 
చ్చ రం రిక; ధగ 

చళ్ళ. రం పూచీవ్యతము 
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శక రిం పొడవైన మీసములుగల 
వాడు; బడుద్ధాయి 

qafrw. fz కు ప్రముగ చెప్పబడినది 

ఇ Fo నమస్కారము; మిన 

హాయింప్ప; వేశ్యలపాట కచ్చేరి గం 

జారీచేయబడిన 

గ: ఇం అపరాధి; ఇరా 
శ్య₹7, ₹ాf[0 హోని కష్టము 
qari, (గూ పెండ్లి కాని; ఒంటరి; విర 

కుడు 

శా, గం బై_ండుచేయబడిన 

HHT. Fo (పతిమ; విగ్రహము 

HITT, Fo యుద్దము; కొట్లాట 

mr, రాం విఘ్నము; (పాముఖ్యత; 

ఆవశ్యకత ; ఫలితము 

(౫7, (గం హానికరమైన 
బృరల్ళి ఇం మూట; గా 
చ్ ర బలుపు; గర్వము; పుష్టి; 

అహంకారము 

Tera, ఇం fకం లావెక్కుటః గర్వ 

పడుట 

ఇల, (జా ధనార్జనచేని గర్వించిన వాడు 

fear, ర్థ్థం బరువులు మోయుకూలి వాడు 

చ్చాన్షర్! కొం కాగితపుచుట్ట; గర్జిపన: చేతిసిడి 

లతే, ఇ|ం విడికీలి; విడి కెడువస్తువు 
చృభశక్షః ఇషం ఢీకొనుట; పోరాటము 

షరా ఛం పిడికిలి; (గుద్దు 

ఇగ, ఛం పిడికెడు వస్తువు; ర్హ్య 

(కత్తి) ఏడ 

a | 

TET, 70 "జం మోసపోవుట; వంగుట; 

వెనుకకుతిరుగుట; తలగొరగబడుట 

ear. fro బిట్టత లగల; బోడితలగల 

బళగాగ ఇం fro క్షైరముచేయించుట, 

క [గం కరము సయబడుట మోస 
పోవుట 

ఇనా, రాం బోడితలవాడు; సన్యాసి; 

శ ఒకలిపి 

qa, శా సంబంధించిన సం 

ఇగకాగ్స్ గ్యా మోసకారి; ర్యాష్ 
Jaf, [ళం చిందరవందరగా నున్న; * 

వివిధ మృులెన 

చనా? రం దృక్తపుత్రుడు 
గా fఇం ఏవ్యితమైన; ఇగ 
qariae, [కం ధనవంతుడు; ల్ల 

శ. [ఇం స్వతంతమెన, బంధన 
రహితమైన; కకం బొత్తిగా ఎన్న 
టికీజరుగదు; ఎంతమాత్రమూ 

aarp. (క్యా చనిపోయిన 

qa, రం సంరక్షకుడు; 

గార్షి యను 

ఇ, గొం ఓర్పుగల; ఇళ 
qatar, {కా ఆనురూపమెన; సమాన 

మైన, గాం ళా అనుసరించి; ఆను 

సారముగా 

ఇ ₹[0 ఉంపుయుగ తె శ! 
auf, గం ఏకాభ్మిప్రాయముగల 

స్ fq నూచింపబడిన 

మెనరు 
ఓ 
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qf, (జా బుద్ధిమంతుడు, ర్షం మంతి 

చకా రం ఉపాధ్యాయుడు? ఖబ్తాళా 
వ్యు అగ్గి ఉపాధ్యాయవృ త్తి; 
emt 

చ, గాం సంతోషము నొందిన 
చ చ్లా హర్షము, ఇకా కాని; 

అనగా; అభ్నిపాయ మేమన 

చనా [గం గం ఎల్లప్పుడు; శా 
aa జ్యా ఎ న్లిష్పుడు వుండు లేక 

జరుగునట్టి 

mf, శా ఆనందించిన; rife 

శ, ఇషం ఆడుది; ఆనందము 
చ్చf, ఇం మేఘము: కాముకుడు; వ్యభి 

చారి, 

చ్చ రం పెసలు; మూత 

బ్థారళారుర్తం లోడీ; ఇనువగుదియ, సమ్మెట 
చక: ర్య అభిప్రాయము; కోరిక ; 

(గాం కోరబడిన 

శ్షకక్ళే ర్భం వాది; శత్రువు; 

Tz, ఛా చాలకాలము; కాలము 
గడువు 

చ్షాజ్ఞర!: [గొ చాలకౌలపు; గడువు నిర్ణ 
యింపబదిన 

చా, రం అచ్చు వేయువాడు { చి 

ఇాజ్షాంా రం అచ్చు వేయుట 
Rf. (గా అచ్చు వేయబడిన; ముద్ర 

లేక మొహరు వేయబడిన 
ఇగ ఇ₹0 నాణెము; ముఖా కొతి; 

చిహ్నము; సంజ్ఞాక్షరములు చెక్కిన 
మో 

యుంగిరము, మొహరు 

చ్చ217₹, రం అచ్చు అక్షరము క్యాం 
EEE రం ముదణాలయము; సెల; 

fre, ఛా ముద్దుటుంగరము; 

fz, నాణెము 
qf, fa ము(దింసబడిన; ముకుళిత 

మైన 
చ్చ రం అసత్యము; మిథ్య; గా 

వ్యర్థ ముగా 

చ్చె7గ రాం ఎండు(దాక్ష; కీసిమినిపండు 
చాక (జా ఆధారపడిన; ౪ 
qmfaz, యించిన 

Ta, ర్తొం వాదవివాదము; తర్క 

శాస్త్రము 

బాగా ళం రెం చాటింపు వేయువాడు 

శృణ, గం లాభము; ఇార్దాం 

TT, 
మ కం కం ఇత 

Taam భం పరస్పర సంబంధము; 
ఉపయు కొత 

Tf, గా తగిన; సరియైన 

షా: | గం బుషి; తవన్వి; బుద్దుడు; 
వగ 7 సంఖ్య 



బగా 
సై 

699 బాగా? 

బాగ గా Fo జమాఖద్బలెబ్బలు (వాయు 

వాడు సహాయకుడు 

att. ఇం జమ" ఖర్చు లిఖ్ధ ల్యువాయు 

వని 

AT, | కేం పిల్ల లను ముద్దుగ పిలుచు 

బాష 1 పేరు 
ఈలి 

pf, (జ్ఞా వీదవాడు;.ఇఖ!. ఇలా 

రాం చవుకబేరము 

ff అగిం పేదరికము; ఇచి 

mf, fz జగడా ల మారి;ఇగక్ర7 

ఇ, కొం సవిస్తరమెన; స్వాం గం 

విపులముగా; రం పట్టణపరిసర 

(పాంతము 
[ములు 

గణ, ఇం పట్టణ వరిసర ప్రాంత 

గాణ, fణ లాభకర మైన 

7 ణం ఊరక లభించిన; ౩50 

“ ఊరకనే 

బృషగాఖా గం ఊరక లభించిన; వ్యర్థపు; 

లాభములేని 

Arr. as కష్టించక ఇతరుల 

శ, | సంపాదన ననుభవించువాడు 

బక గాం (గాం వ్యర్థముగా ఊరకనే 

ఇ, గం వభవార్త; [షా శుభ 

శ మైన; సౌభాగ్యకశాలి 

చాలక, రం రాగం అభినందనము; 

ఇక 

qq, శం వివాహాది శుభ 

సమయములందు పరస్పరము అః 

నందనలు తెలుప్పకొనుట 

బాజా ఇం అభినందన; ఇషా 

TI7IT కొం ఆతీశయో కి; reqfm 

Tag, చెం చర్చ; వాదము 

బగ, గం సాధ్యమైన; సంభవ 
మెన 

గల | ఇం వేదము అడ్డం 
ఇృచ్చాళగ ₹[ ము రక్తీనికో దట 
గృర్బాభ్ళా ర్పొం సన్యాసి (కా ముక్తిని కోరు. 

వాడు 

qq. ఇజం మరణవాంఛ 

ఇగ, గాం మరణవాంఛగల; మరణము 

" “సమీపించినవాడు 

కడ శాగిం ముల్లంగి: బాల 
దభా ₹గ[౦ బెణుకు; వంగుట; తిమ్మిరి: 

మెలి 

qT, కొం గాం తిరిగివచ్చుట; తట 

సటాయించుట, నష్టమగుట; వంగుట; 

బెణుకుట; మెలికలు తిరుగుట 

ళా 

కా 

ఇకక తోం మూర్జత్వమ్యు బశ 

qT Fo కోడిపుంజు; ఇన 

వళళ ఇ్లోం నీమకోడి; నీటికోడి 

గల ళం కోడి పెట్ట? జ్ఞఇక్ఞాశే! 

ఇళ ఇం 50 మూర్ళవావుటఏ 

ఇ, ఛం మూర్చ 

కశ, 70 సగం మూర్భపోవుద 

MT | గూ మూర్చ పోయిన; 

fen xfer 
HT, 40 fజ్ఞం వాడివోవుటు; 
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కాగు 0 ff వాదీ బోవు ద; 
ముఖము రళత మ్పుటి, శుష్కించుట; 

బంగగానుండు ట 

71, qo శవము. [ఇం చనిబిియిన; 

మిక్కిలి బలహీన మైన; వాడిన 

₹477 కం శవము; ఫ్యా అపవిత్ర 

మెన; చనిపోయిన 

ఇ, ర్భం రేనెలేక చ క్కరపాకములో 

మాగిన పండు; కూర్చొను ఒక ఆస 
య 

నము; f్ష్షాం నర్షీకృత మైన [రక్షకుడు 

ఇష్ రం సంరక్షకుడు; సహాయకుడు 
b=) ఇ 

727, ర్హం "పేలాలు; ఇల్ 

HAT, ఇం f= వేయింపబసట; 

వెళ పెళమనుట; చిట పెటలాడుట 

xa, ఇ చులికె; పురి 

qf zqr: 

సాగగా $ ఇగ చిల్ల నగోవిః ఇష 
UEuIE 
ఇ, ళం వింటినారి 

rer, Ho Tia 
"ane ర్తం గొరవసీయు.బ; గురువు; 

_ సన్యార్గముచూప్పవాడు 

ఇ, సం రత్నములు పొదిగిన 
శ, ఊం టంటరి; గం. విష్ణువు, 

కృషుడు 
కా 

లా ఇం ఆధిఫాయ.:: ; కోరిక 

ఇ [క్యా కోరికనల 

గగ ఇం 170 నమలుద్య మడచుచ; 
మరల్నుట* వంచుట 

3 

గళం? క్రైం ఆవీలు, ఇణఖ 
చ₹f2, ఇం కృష్ణుడు: విష్ణువు 
TTT, Fo చెవికమ్మ; తాటంక ము 

చిక కం *న్యుడుః ఇ? 
Tear, ర్జాం చీలమండ 

బశ [గం మూర్చుడుః భభ 

చశఇ[కే ఇం మూర్భత్వముః భ్ఞక్షగ 
చృ₹[= కర్తం తలపాగ; ఇర్గ? 
ఇ ఛం ఉదారత; మానవత్వము: 

/ సౌజన్యము; మొగమాటమి 

బళా fz మర్యాదగల,; మొగ 

మాటమిగలః కనికరముగల 

x7. రం పక్ష కో డీప్పుంజు 

mf. ₹f[0 నీటికోడి; సీమకోడి 

చణ రం శవము; ల 
వా, రెం మెలిక; కడుప్ప తిప్పుట 

aie eto మెలిక; (తాడు మొ) 

పురి 

శశ (ఇం మెలికలుగల; ముడుతలు 
శే గల 

బృగు Yo కం Hef 
చ్చలా రం దేశము; శాణా 
Tea, To (శా చిరునవ్వునవ్వుట 

చణ. [షం చిరునవ్వునవ్వుచున్న 

చరమ, (గం నేరస్తుు ఇసిస్ 
ea, [షా వాయిదావేయబడిన 

era, Fo గిల్లు; తగరపపూత; ఆడం 

బరము; జా గిల్జు వేయబడిన 
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arn, రం పాశ్రలకు కొళాయి 

Terra, | వేయువాడు; వెండి లేక 

బంగారు పూతపూయువాడు 

af. రం ఇం ఇ 
ఇ, భీం కలయిక; దర్శనము 

qari. రాం మిత్రుడు; సరిచితుడు 

బగ, [౦ నౌకరి; నేన 

ఇలానా, ర్ం ఉద్యోగసుడు, నేవకుడు 

శా, fz అనుకూలమైన, మెత్తని; 

కోమలమైన ; సున్నిత మైన 

/ qa. జ్ మృదుత్వము, మెత్త 

err: నము 
SEAT, కం తనిఖీ కనిక రము; 

గురుత్వము 

శ్లతెల!, శా గురిగింజ వేరు 

గక రం దేశము, రాజ్యము; (పదేశము 

చ్ fఇ దేశమునకు సం॥; పరి 

పాలనా సంబంధ మైన 

aa, f్ఞ వాయిదావేయబడిన 

శ్ల౯రా7, ర్ఞం ఇతర పకల పట్టుటకై కాళ్ళు 

కట్టివలలో వేనినపక్షీ, ముషల్మానుల 

ధర్మాచార్యుడు, అరన్పీభాషవండితుడు 

చణ. ఇం “ముల్లా” భార్య 
బృషగాళా ర్భం వకీలును కోరుకొన్న 

వాడు; కక్షీదారు 

HXTT» To fm చనిపోవుట; ToT 

afer, రం సంక లనకర్త 

శశ, ఇం తుర్యమైనః ఇకా రమా 
రమి 

బాషా, గా తగిన; పోలికగల: అను 
సారము; తుల్యమెన 

చణ, రం రోకలి; ATI 

TTI, ర్తం క విన మ్మేళనము 

TEE, Fo నెలజీతము 

గ్లెష్ఞ రం కస్తూరి; 
చేయి; భుజము 

శా [70 మిక్కిలి సువాసనగల 

శృణ షొం కష్టసాధ్యమైన; క్రి పమెన; 
శం ఇబ్బంది; చిక్కు 

భఖ దం నల్ల గుజ్జిము; (జా నల్లని 

ఫ్వషగ, రం (గుద్దు; పిచికిలి; [క్ష పిడికెడు; 

కొంచెము 

TET (జా (పనిద్ధిజెందిన; (ప్రకటింప 

దిడిన 

జెందిన 

తగగ. ణా కోరికగల; (పేమించునట్టి 

శల రేం రోకలి, {IT ఎ 
ఇరా ఇం (సతిద్వని; యంకారము 

gfe, ఇం ఏడికిలి;విడికెడు పదార్థము; 

కత్తివిడి, (గుద్దు, fజ్యా మౌనము 

నున్న 

mf, ర్తొం (గుద్దు; జంగారప్ప పనివా 

gfezeT, ళం (గుద్దు; పిడికీలి 

సృగల్యూకా. రం ( గుద్దులాట); ముష్టి 
యుదము 

అ 

qf» 
qamfar: 

సువాసన; ళ్గొం 

} ఆగం చిడనవ్వు శ్యాజాశాగా! 
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శా, కం గ్లూ చిరునవ్వునవ్వుట 

EEA 
7 tw చిరునవ్వు; ల్యాగ్గాగ్లా .. 
వృళాషాగగ్గా 

51, కం 0 చిడదనవ్వునవ్వుట 

ట్య. కం గం చిరునవ్వు 

రగా, 3 నవ్వుటః శశ 
fm, | 
ల a ఎరునవ్వ్వ జగ్గా 
వగా ఇ లక్షల 

గాం పరీక్షింపబడిన 
సు | 
Tr. Fo fr దొంగిలింపబడుట, 

ఇం గం దొంగిలించుట; రెం ఎలుక 

రక్షక, fro (0 రవంసమైన; Fo నాక్ట 

రాజ, 
ERED ల కోసము, హర్షము 

ఇ, f7 మూర్జుడు; రం "రోకలి 

కళళ గా రోకటిలావున ధార 
ఇ గలు గ్య జ్ఞా కుండ 

పోతగా; రోకటిలావు ధారతో 

EEE ఇaf, zp రోకళ్ళతో 
పోట్లాడుకొనుట 

ఇ జ్యా etn ని ర్వి 
gran వాదమెన; ఒప్పుకొనిన 

శ్రర కొల ముసల్యాను; 
చదువు చోటు; నమాజు చేయునపుడు 
(కిందపరచు జంవథానా 

qafez, ధం చితకారుడు; faze 

నమాజు ' 

t 

_ 
or 

greet. ఆగం చిత్రకళ fr 
శ్ఞశ[[ణ రం యా(తీకుడు, బాటసారి 

పరదేశి 

mm శ శం న్యతము; మూడవ 
తరగతి రెల్వే [పయాణీప 

విశాంతి గృహము; 

ప్రచా గాజు fio 
రె లుదబిండి 
సనా. 

వెగంగా ] ఆగం (ప్రయాణము; 
qarfmt, 1 _ద్రవాసము, పరదేళము 

శృళగకళ్ళా క్షం మిత్రుడు, అంగరక్ష 
సగ క్షళా, మ్, వేనా నాయవనికి 

సహోద్యోగి; తమ సంభాషణా చాకు 
ర్యముతో రాజుల మెప్పించెడిరాజ దర్భ 

రు యుద్యోగులు, 

gia, ఇం కష్టము; దుఃఖము 

సంకటము; ఆపద 

ఇY ఇ, [క్యా ఆపదలోనున్న; 
దుఃఖితుడు 

ల్తెచ్చశా[ కల శాగిం చిదనవ్వు; జ్ఞశ7 

ప్యానెంజరు 

PT ఇం గూ చిరునవ్వు నవ్వుట 

ae | మ. ర) ఇల చిరున వ్వు; భాభా? 

ద. రం భవివ్యత్కాలము; జ్యా 
రానున్న 

వగ, గం. నీరమైెన; దృడమైన; 
శాశ్వతమైన 

శ కం ఫిర్యాదిః గణ 
. Beam, గం (శేష్టమైన, xe 

ఈ ఉరారిటెశాలద మం లా ఎం 



ఫ్థనగ్షజ్షాు 70 eg 
వా గం యోగ్యమైన; అధికా 

రముగల 

కక సై సన్నద్ధమైన; తత్పరుడైన; 

చురుకుగ సనిచేయునట్టి 

వాల, శ “సన్నద్ధత; తత్పరత, 

చురుకు దనము 

స్త్రైళ్షళాగా [కాం మన్నికగల; f్షాజనా 
చకా, రం కార్యాలయము* విభాగము; 

అధికార పాంతము 

ear (గొం కోరిక గల; పొట్టకూటి 

కీలేని అనసరములోనున్న 
ప్రకా! 540 వీధల అన్నస(తము 

శ, ఈం దారిద్యమ్యు లేమి 

శాన ఇం గే మ; కోరిక; 
న్నేహము 

Ger AA ర్తొం (పేమ లేఖ మి(తుని 

లేఖ 

శద, ఇగింపేమగల; న్నేహముగల 

కన ఛం మొహరు; ముద; అచ్చు; 

బంగారునాణెము; ఉంగరము 

FET 90 ఎదుటి భాగము; పాతల 

మూతి, గురి; నేనా ముఖము; ముఖ 

లక్షణము; గవ్వ; చదరంగప్పపాచిక, 

శంఖము; పూన 

శా fro నిషిద్దమెన; రం శ్గోక్ర 

కాలము; మొహరముపండుగ 

watt fఇ మొహరము యొక్క; 

ఏడ్చు ముఖముగల; శోకసూచకమైన 

Arey రం గుమాసా; సీ డరుగుమాస్తా 

ఇళళి, శం (వానెడుపని, గుమాస్తా 

వృతి 

కర, శం తీరిక అ 
mea, Fo పట్టణమందలి పేట 

qzfaq, రం ఉపకారి; సహాయకుడు 

కరగ. (ఇం కృతమఘ్నుడు;ః జ్ఞ 
TaN, ఆగం కృత ఘ్ను తః 
MTT! 

qe, రాం కాల్చంటు; తహసీలుదాడ 

ఇళ నాలా రం తహానీలుదారు; శిస్తు 

వసూలుచేయువాడు 

బృశైగాతా రం రక్షకుడు, ఇఖ్లాఖా 
ae ఇ క్తం రికార్డులు దాచుగది 

భా ఇగ వం రికాద్దలను 
భ(దపరచువాడు Record Keeper 

అని INE శః, రాం పట్టణపు ఎట; అనేక (గా 

మములుగలభూధాగము గా: 
క్ర కినమైన; ఆసంభవమైన 

వళ్ల గాగ ర్త సంభాషణ; ఆలవాటు; 

నానుడి; జాతీయము 

ggraa, రం జమాఖర్చు లెఖ్ధ; జమా 

ఖర్చు లెఖల పరిశీలన 
ఖ ఇ ATT రం ముట్టడి; ఇ 

aziz, ర్త గణీతజ్ఞుడు; ఆడిటర్ 

దశగా, క్త శిస్తు; ఉత్ప త్తి; ఆదాయ 
లాభము 

gfe, వష నన్ను; నాకు 

క్షా ఢం కఠినకార్యము; యుద్దము; 

ల as 
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కెక్ట్ గం గొం మాటిమాటికి ఇఇ | 
Ep) రం 12 క్షణముల కాలు; శుభా 

కార్యములకు నిర్ణయించుకాలము 

శైల, గం సన్నద్దమైన; ; నిద్దముగానున్న 
షు, శా పెనలు | 

లలిణగీ, ఇగ వేరుశనగ 
Yar రం పగడము; Ya 

fran, గం వచ్చని, ఒక పచ్చరంగు 
గళ ళం మీసము 

బ్యా [0 ముంజదర్భ 

భారం ఈం ఇం చెత 

శాక, ర్తొం పుట్టు వెండుకలు తీయుట 

భాకెగాత్రాక్యా ర్హొం పుట్టు వెం డుకలుతీయింది 
చెవులు కుట్టెంచుట 

శక. శా గా కొరమచేయట; మోస 
ముచేయుట 

| కశ, శం తల, fr 

7, శా fre కప్పుట; మోయుట 
లాం ఇం ఉంగరము; న! 

లా, (గాం మూగమైన; Tar 

చ, ర్ం (గుద్దు, చిన్నకీటికి 

GED ఛం మీసము; శ | 

గ [ఇ ఆక్యాచారి; దువ్పుడు 
చరా గల్గి పిడికిలి; విడి కెడు వస్తువు; 

విడి మంత (వయోగము ఒక 
జూదము 

గాగ, ఇగ విడికిలి; విడి 
గర? రాగ్గ్ర పిడికిలి శత! 
గ్, రం తల; faz 

శ 

TET ఇం fo శరముచేయట, మోస 
గించుట 

బెక (షా మూరుడు; తెలివిలేని 
Tear: భం మూర్గత్వ ము, తెలివిలేమి 

Herat, గా మూర్దుడు; za 

గౌ ర్తం మ్యూతము; గాగ ల 
FIT, ఇంగ్లోం మూ (తఈవినర్జన 

చేయుట 

గగ రం మూలము; మూలిక; మూలా 

నక్ష్మతము; మూలధనము; ఆఫ్రికా 
దేశపు మహమ్మదీయ జాతి 

శక, ఆగం మూర్జత్వముః చక 
ఇళ ఇం మూర్చ; కం [గం 

మూర్భపోవుట 

శృ ₹గ్గిం మూర్చ; శ్లాశ్యా? 

aE న్ [ef విగహము* స్వరూవమ 

ఖే 

శశ, 
a i qfezg, fz చదువుకొన్న ఆవినేకి 

చ[ఇల, ఇగ మూద్దరాల్యు ఇఇ? 
fe, ₹గ7ం మూర్దత్వము; ' Ta 

చాలే ఇం మూర్భ; సంగీతము 
నందు (క్రమముగా స ప్రన్వరముల 

యొక్క ఆరోహణా వరోహణముల 

(ళం మూలిక; మూలము 

శా? శాం స్పృహతప్పుట, వృద్ధి; 

వ్యాప్రి 

rT. కం అవస్మార రోగము; 
హిస్టీరియా 
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గాల్లో. గ మూర్ఫిల్లిన్య మార్చ | ఖల్సా కం విణ; దర్శ జీత మ; 
రోగముగల 

చ=, ణా మూర్శిల్లి న; వ్యా ప్తమైన 

శ, గాం ఆకారముగల; కఠిన మైన; గట్టి 

యైన 

బగా ఇగిం శరీరము; స్వరూపము, 
(పతిమ; కాఠిన్యము 

చ్లా, ఇం విగ్రహములు తయారు 
చేయువాడు 

faq, (ఇం విగహారాధకుడు 

qfaqr, శాం విగహారాధన 

fT. [షం సాకారమైన; శరీరము 

చ్లాల్లేణ, fr శ్రే ష్ష మె న; కొండ 

1 నాదికతో * యుచ్చరింపబిడిన. ఇల, 
తలకు సంబందించిన 

ళా 

స క (కం కొండనాలుక; తల 

3 ర్షం టీక లేని (గ్రంథము; మొదలు; 
ఒక నక్షతము పునాది; అడుగు 

భాగము; ఉత్ప త్తి. సానము; వేరు; 

పెట్టుబడి; మూలము; పొదరిల్లు; 

[కాం మొదటి; (వధానమైన 

qe: aero (ప్రారంభములో 

బ్ఞాళళొగా కొం పెట్టుబడి 

ళా, ₹గ్గ౦ ఒక నక్ష(త్రము; ఒకమూలిక 

శ్లfఅ: శం మందాకు, మూలికలు 

eft ఇం ముల్త ౦గి 

'45 

యోగ్యత 

aT, గాం విలువగల; ఖరీడై న 

afer, రాం విలువకట్టుట; 

చాల, గం ఎలుక; గవాత్మము 

శక్యా, | 

fw, 
a, ఇం మూస; వంది కొక్కు 

కశ రం ఎలుక; 7a 

1, ఇం ఎలుకలటోను 

SRS రోకలి; సా కం బళ 
చాలక రం మూర్జుడు; ఇ్లాగాశ్రా 
aI, శా కుండపోతగా; [రోకటి 

లావున ధారతో 

బ్యాన, రెం ఎలుక; ఇ 
చ, రం జంతువ్యు జింక; ఆన్వేషణ, 

కసూరి; మృగశిరనక్ష (తము; 
మృగము; గజజాతి విశేషము 

శ్లగలో. జింక విల్ణిః భాగ్గాగగ 

(రం ఎలుక; దొంగ 

HI, రక | ఎండ మా వులు;, 
qr 

qapferar, ఇం లాలా 
azz, రాం మృగములతో నిండిన 

అడవి; సారనాథీ 

79 గం చంద్రుడు; జ 
qr గం రిం జేంక వల్ల 

ఇల], | న్యేతములవంటి క న్నులు 

గలది " 
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Tf, శం కస్తూరి; కస్తూరి మృగము ! భాగా, ఇషం కమలము; కమల 

qrnfax, fo కసూరి మృగము మల స మూ హము, కమలములతో 

శ్లTT రాం జింక వీల్ల ః భ్లాగళ్చోగ్యా? నిండియున్నది 

Tag: ర్భం కస్తూరి; mei uri» ఛం తామరతూడు; రం కమ 

rdf, ₹[0 ఎండ మావులు; లము 

MELEE] qua, గా మట్టితోతయారై న 

. FIAT, Go మార్గశిరమాసము ఇగ, గాం మరణము; యాచనావృ శి; 

భళగలా, రం చం(దుడు ఇగ? (జ్ఞా చనిపోయిన 

xia, ర్తం మ మకరరాశి శ, కం శవము; సూతకము 

qr: జం వేట; ఇళళి qf» ఇం చావు; a 

TTI నీంహము; 

ల mg ఇగం మట్టి; గ్జీ శాల, రం చం్యదుడు; ఇాక్షాళా? a far. 
సాగాలి ర్తం ఎండమావులు, qr చ్లా శం మరణము; ర్త యముడు 

శాక, ఇం వాయువు; స్వాతినక్ష త్రము బళా ఇళ వ్యర్థముగా: ఇగ 

శ. రం (దిహ్మా; వేటగాడు భార్య, చం మన్ను; గ్ల! 

Tira, క, EA కోమలమెన; మె తని; సోమరి 

ఇ 1 కం జింక పిల్ల; శాల | చన 

చిని, రాం మృగశిర నక్షత్రము; | శా, ఛం మెత్తదనము; కోమల 
డడ 

మార్గశిరమాసము త్వముః మందకొడిగానుండుట 

చ్లా. రం వేటగాడు; గ్షాళాల్షి నాగ, గం దయగల; కోమలమైన 

శక రం చంద్రుడు, చం(దునిలోని శ ర్భం తామర తూడు; వట్టివేరు 
మచ్చ ol To లో; లోపల 

జగ ఛం ఆడుజింక భాస శో శ, ఇం మేకఅరుపు 
ఇగ. ఇం ఆడుజింక; " స్రీజాతి విశే Hg, రం చేనుగట్టు; (ప్రతిష్ట 

వము; ఆపస్మార రోగము నా, ర్తం కప్ప, చాడా 

శబ, [గై వెదక దగివది షభ్రభ ఇం ఆడుకప్ప; చిరుకప్ప 

్యాగ్గతా కొం కామరతూడు; వట్టివేరు AT, అం సభ్యత్వము, ఇగ 
mn, చ తామరతూడు జ రం వాన; ఇరా 
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క్యూభ, ఇం గోరింత (చెట్టు, ఇక్టేశీ 
a, రం మేషరాశి; పొప్టేలు 

షెళ్లా, ఇం మేకు; గూటము 

ఇ, ) ఇం శ్రీల 8 పేటల మొల 

షెళళ? $ నూలు; కత్తిపిడి, కొండ 

నడుము, చిలుకడ (తాడు 

షెళ్ళా రం సమూహము, మేఘము; ఒక 
రాగము 

మెల ర్భం మేఘగర్జన; ఉరుము; 
ఇంద్రజిత్తు; వ వరుణుడు 

సాల రం మెరుపు Ferd 
శల, ళం మేఘ సమూహ 

కలల, రం ఇం్యదుడు) ఇళ్ల 
rag. రం చాతకపకీ; వానకోయిల 

If, ఇషం కారుమబ్బులు; ఇృబణ౭? 
షణ, రం చీకటి; నలుపు; మేఘము; 

aa 
క్ష ' చీకటి. నలుష 
మాకీ (ఇం ; గా 
మెనూ, కాగి బల్లి; 2ళ్టాల 
7న, రం బల్ల మీద పరచెడు గుడ్డ 

షెళ్తాషాగా రం అతిథి సత్కారము చేయు 

వాడు 

మెలా, గిం అతిథినత్కారము 
3, గం కప్పః గాళ్ళ 
చెడాక, కం నాశకుడు; తుడిచి వేయునది; 

రబ్బరు 

షౌటాషా శాగిం చిన్నమట్టికూజా 

అలాల మన మం యం భు 

షణ, రం కప్ప ఇక్షఖ 
శె, ఇం అడుకప్ప; చిరుకప్ప 

షాడా[, ఇ. పొ'్రేలు; షన 
₹7, శం మెంతికూర 

ఎగ, [ఇం దిలినీన; (కొప్వుగల 
శె. ఇగ్గిం పొట్ల; బొవధ విశేషము; 

షెగగ , భాం భూమిః ల! 
షల గం చక్కనై నునుపైననది; 

దట్టమైన 

We, రం యజ్ఞ ము; బలిపశువు 

శా చిం ధారణాళ డీ; బుద్ధీ; శ క్ 

షెళాళాగా, [ఇం ధారణా న్ క్తిగల; బుద్దిగల 

వాడు; పండితుడు 

wait, రెం చిలుక; [క్షా బుద్దిగలవాడు; 

ధారణాళ క్రిగల; పండితుడు 

శె, [ఇం పవ్శిత మైన; యజ్ఞ సంబంధ 

మెనః ధారణా ణ్ క్తి లేక బుద్ధిని 

పెంపొందింప జేయునది 

షణ, ₹f[ం షాళ్చాత్య వివాహిత శ్రీః 

రాణీ పేక ముక్కా 

వగల. రం గొల్టిపిల్ల 
a1, రం తాపీ పనివాడు; ₹ా 

షా రం హేమ్మాది పర్వతమ్యుజనమాల 
లోని ప్రదాన రుదాక్షము 

షక. కం వెన్నెముక; ఉత్తర దక్షీణ 
ధృవముల కలిపెడి కల్పిత .సర 
రేఖ 

శల కొం కలయిక: (పీతి మెత్రి; సాటి: 

సంధి, సరిపోలునది 
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ా ల షానా చం గక కలుపుట; తిరగ ara, ఇం అతిధి సత్యారము 

టోయుట; ధరింపజేయుట; వినరీ మా, ళం ఆతిథ్యము; అతిథి వేయుట; ఇం స్వాం కలియుట; చేరుట సత్కారము 
నాగ, రా గుంపు; ఉత్సవము; సంత చెడూ, ఇం (పేమ; దయ 

రం (దాదాము మొ॥) ఎండిన 
ఫలములు 

ara, fషా కాయలుకాచెడి (చెట్టు) 
ar, రం కొట; ఆ _శోయస్థానము 
arf, రం ఇంటియజ మ; కోటలో 

నుండువాడు; fro గట్టియై నురక్షీ 
తముగానున్న 

షా, రం పొ'పేలు; మేషరాశి 
కడలి. ఇం గోరింత (చెట్టు) 
ష్య రం జడివాన: మేఘము; పొపేలు; 

మేకపోతు: మూ!తము; మూక 
వ్యాధి; మ్యూత్రవిసర్జనము 

షాలు ధాం పాకేవాడః ఖగ 

కాగా, ఇష పాకీ శ్రీః ఇరా 
మా, ఇ పరిశ్రమ (గ్రయత్నము; 

కష్టము 

సాగా, ణా కష్ట వడివనిచేయువాడు 
MT కం పొరితోషికము; (వతి 

ఫలము; వకీలు ఫీజు 
షా, (ఇ్చా పాటుపడెడి: 

_ఒఫ్టవంచి పవిచేవెడి 

షణ రెం ఆకిథిః రాణా 
aren, రెం అతిధి గృహము 
సారి. కొం. జీతిథి/నక్కారమ ఈ 

చేయువాడు 

గద్దతో 

గ గం (పేమగల దయగల 
ar ఇం పేమ అన 

(గ్రహము; దయ 

ECE 0 ఈగ వాకిటి ఒనినిఆర్బి; కమాను 
rr గం ఆర్బీలుగల: ధను, 

షాకారమైన 
CCAD గ ఆర్బీలుగల: ధనుషాకార * 

మైన; అగా ఒక ఖడ్గము 

TE, ఇగిం ఆడుది; ఇ 
శ, ఇగ్గిం భార్య; ఆడుది 
డా, రం సూర్యుడు; ళం (వేష. 

దయ 

ga, fz దయగల; (సేమగల 

Tat, ఇం. (పేమ; దయ, అన 
(గహము 

తు లాబం వటిు. ల 

చ శక నేను; AH 
చా, కా కల్లు; సారాయి; శక్యా కో; 

సహితము, To నిర్మింపబడినది, 

నిండినది; కూడుకొన్నది 

చణ రం సారాయి ఆంగర = 

afer 
చేశాశ, రాం త్రాగుబోతు; ఇఇ 
ft, ఆగం మద్యపానము; గాగ 
4, కం సారాయి అంగడి; భ్లేజ్యా 
చేశ రం (తాగుబోతు? చక 
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చేశ, ఆగం మద్యపానము; శేఖ! 
dar, fo ఇం TT 
చేనాళ్గా ఇషం మజిలీ; అంతస్తు; గమ్య 

సానము; ఇలు 
చి అ ౧ అపి ళో 

షక, ఆగం చేనుగట్టు, (పేతిష్ట 

చ్లేక ఇం స్నేహము; సూర్యలోకము; 

7 మిత్రుని యొక్క; మిత్రుడు 

యిచ్చిన; మిత్రస౦॥ మితభావము 

గల 

గ, ఇషం స్నేహము; గ 
జెళ్ళ, రం కూడిక; వివాహము, భార్యా 

భర్తల కలయిక 

aT, రం మెదావిండి 

చఇఇ, రం యుద్ధభూమి; బయలు 

శేఇ7, ఛం పార్వతి తల్లివి ఒక పక్షీ; 
రం ఒకరాజు పుత తెగ 

జరగా శ మద్యపాన వ్యసనముగల 

చ ఇం మద్యపాన వ్యసనము 

చేల, fం మదించిన గర్వముగల 

గళ ఇషం తల్లిః nT 
జ్ఞా శాగిం పాము విష పర్యవసానము 
శ, రెం మురికి? వికారము 

de, కొం. వైబట్టలు మురికీ 

కాకుండుటకులోన ధరించు వస్త్రము 

శ రం మలము; చె త్రచెదార ము; 

గా మురికిగానున్న 

Agia, ౯0 
గానున్న 

చేశారు రం పుట్టిల్లు: ఇగ 

మిక్కిలి మురికి 

గ గజం నేను; నాయొక్క; ల్ల లో: 

లోపల 

ఇగగా రం కొయ్యసమ్మెట; మళల్లెనంటి 

పూవు 

బళ) ₹గం మీసము; గాత్ర 
[ఆ ర్భం బాలుడు ఇ్గార్రాళ్లా 

Af, రం వెదురు బద్దలతోచేనిన 

ఆసనము 

ay, గం నేను, నాయొక్క 

he, | జ్ఞా బంధన రహితమైన 

ఇఇ, ర్షం చిన్నకిటికి? అదను; సమయము 
Taf» రం విడుద ల; ము కీ; (ఆకులు; 

కన్నీరు 'మొ।) రాలుట 

గౌళ కొం చిన్నకిటికి 

గారా, రెం కొయ్య సమ్మెట: మల్లె 

వంటి పూవు 

ఇల. గం వ్యర్థమైన: గాజా 

శా రాగం బెణుకు 

గఇక్యా రం మోక్షము; (క ముక్తి? 

కారక మెన 

శా రం విడుదల; మోక్షము 

A777, గం సం. (కన్నీరు) కార్నుట; 
వదలుట; ము క్తునిజేయుట; ర్తం కంపాలి 

శ్రావణము; మంగలివాని చిమటా 

శశ, రం మాదిగవాడుః (క్వ 
విముక్తుని చేయువాడు; విడుదలచేయి 

వాడు 

శ, రం మేజోబ్స 
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శక ఇం మూట; మోటు గాం 
బలిసిన; లావుగా నున్న 

శశ ఇం మూట; ₹౭₹ి 
ఇ)౯ f70 ముతకగానున్న; స్థూలమైన; 

బరువైన; 

ఇల్లీ ఇం లా వెక్కుట; ఐల లేక 
ధనగర్వము 

Teri [ళా బలినిన; కాళ్ల! 

₹=[47, రం లావు; సూలము 
7౭౫» కొం దరువులు మోయుకూలి 

వాడు; ముతక వస్త్రము 

శర, (గా మౌనముగనున్న; =r] 

శా, ర్భాం వంపు; దారిమలుపు స్త 

చకా, ₹ం ఈం మడచుట; వంచుట; 

మెలివేయుట; వెనుకకు |త్రివ్పుట; 
మరల్నుట 

చ, ష్య నమ్మదగిన; ఇఇ 
శన; కాగ విశ్వస నీయత 
శక, కం ఒక్కసారి యిచ్చుమందు; 

మోతాదు ౦5౪ 

Tf రం గుండుమల్తె; గా 

ముత్యమువలె, గుండని చిన్న 
పూనలుగల 

Mf, - కం కొంటిపారవ కంటి 
మనక; చూప్ప మాంద్యము 

ఇక్ రం ముత్యము; ఖ్యగా 
EE రం లెడు; శాక 

Trfrarizre క్షం ఆటలమ్మ; 
శె, | చిన్నమ్మవాద 

ఇఇ రం తుంగ 

గె కం సంతోషము; సువాసన 
గొగఖా కం లడ్డు; మిఠాయి? శా ఆనం 

దము కలిగించెడు,. 

బాగ్యా రెం సంతోషము; సంతోష పెట్టుట 

Ta, ఇం fro నంతోష పెట్టుట; 

తాం పూ ఆనందించుట; సువాసన 

కొట్టుట 

fe, ణా సంతోషించిన; few 

aa, రాం చిలరవ్యాపారి; స సంళ్లో 
షించిన; సువాసనగల, సంతోష ఫెట్ట 

నట్టి 

బిరా రం చి ల్లరకొట్లు; చిల్లర 

వసువుల గది 

లే ఇ రుం వెదురు బుట్ట 

ఇ, ఇం [జ్ఞా తడుపుట; ర్వ వెదుగ 
బుట 

న! 

షానా రం మైనము 

వష, రెం మైనపు వస్తువులు చేయ 

వాడు 

ATTA: రం మైనప్పగుడ్డ 
afer, సూ దయార్డ9 హృదయుక 

7m, ₹f[౦ మైనవువ త్రి 
Tifa, రం షియా, ధార్మికుడై న ముస 

ల్మాను; ముసల్మాను సాెవాడు; 

ఇస గం మైనమువలె; మైనప్ప 

ar, రం నెమలి; Hq 

Tar రం _ఆఅుప్పు; రక్షణ స్థలము, 

యుద్ధావసరమునశై (త్రవ్విన కంద 

t 
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కము; కందకములోనుండు నేన; 

కోట వెలుపలి కందకము; అద్దము 

ఎని దుమ్ము 

శా, భం కందకము మె, 

వాటినుండి శతువు దెబ్బనుతప్పుకొని 

పోరాడుటకు తగిన యేక్బాటుచేయుట 
Tతా, రం నెమలిసింఛష్ప చామరము 

ఇళళి కం నెమలివింఛపు చామరము 
వూపువాడు 

Trai, శఖ్గీం నెమలిపింఛప్ప చామ 

రము 

గరా గాం గొం మజ్జిగ చిలికి వెన్న 
తీయుట; మెలివేయుటః మడచుట; 
వంచుట, మరల్చుట 

7, శాగ్గిం ఆడునెమలి; ఇచ 
ల ఆగ్యా మురికినీటికాలువ లేక 

తూయు; కొశ్లెప్పుత్రాడు; ఆడునెమలి 
aah qo భం Tra 
బ్గా రెం వలువ; వెల 

ఇ[అఆ రం బేరమాడుట, ఛానళ్ల 
Arear, గళం ధర నిర్ణయించుట; 

ధర అడుగుట రం గొప్ప ఆరవ్నీ 

పండితుడు; ముసల్మానుల ధర్మా 

చార్యుడు. 

Team, గం బెరమాడట; శాక 

Tad Go ఇం Herat 
aT, చిం బరమాడుట 

బాగా కిం దొంగతనము; దోవిడి; దొంగ; 

దోవిడీసొత్తు; మోక్షము 

mE 60 అజ్ఞానము; మూర్చ; దుఃఖము; 
(భాంతి, మమత; పొరపాటు; ఆశ్చ 
ర్యము 

శ, (ణా ఆకర్షి ంచునట్టి; మోహము 
పుట్టంచునట్టి; అందమైన 

agar fro ఇం భ్ఞాళ్లైాగా 
Tn, లం ముగ్దునిజేయుట; వలసించుట; 

ఒక మంటతము; మన్మథ బాణ విశే 
షము జ్యా మోహింవ జేయునట్టి 

Aga, రం ఓకవిధమెన హల్వా 

aig, To fzo ముగ్గుని జేయుట; 

మోహింపజేయుట; వలవించుట 
భక ఇం మాయ వశీకరణము 
maf, భాం షం Agfa 
గ, అగ్గి కోరిక, _సేమ? 

న్నేహము 

గాగ fo ఇం TET 
fr రం పా_తలమూతి; చదరంగప్తు 

పాచిక 

TET, Yo 
గుమాస్తా 

Med Hf తీరిక 5 
_ అధ అభ వం. Tear, రం పట్టణప్ప పట; న! 

₹౯[₹, ర్పం తేనెతు పె; (వవేశ ద్వారము 

Tre, గ పట్టణపు పేట; ఆసంభవ 

మైన 

wis |} ఇళం నన్ను; నాకు 

hfe, fz ముగ్గుడైన; మోహింపబడిన 

గుమాసా. పీడరు 
వాతి లీ ఛా 



కాల గా లోల. మాహమగల; | ఇయ స్వ వన్న మోహకారకమైన 
శా, రెం సమయము; అదను, ఘటనా 

స్ట్లము 

గోక్ఞార్యు, గా నౌకరినుండి తొలగింప 
బడిన; ఆధారపడిన, నిలుపృుధలచేయ 
బడిన 

క్షార, రా ఉద్యోగము నుండి. తొల 
గించుట 

వీ, జాము డీకే యత్నించు 
వాడు రొ మత్యము 

Aram, [గా నోటిమాట పూర్వకమైన 
శే, చ్ ఆనందము; అల; ఉత్సా 

హప్ప పొంగ్పు; సమృద్ధి 
కో, రాం స్థానము; (గామము 
గ్లూ [గం ఉల్లానముగ కాలము గడుప్పవాడు 
ar, fo ఛందోబద్దమైన; తూయ 

బడిన; సరియైన, తగిన 
CUE fa ఎదుటనున్న; ఉన్న; నీద్ద 

ముగ నున్న; లభించిన 
mt, అగ్రం హాజరు; arf [ఇ గై (పస్తుతకాలప్ప; నిద్ధమై | యున్న . 

: 
Yer wamr గిం వర్తమాన కాలము Her, ఇకిం సృష్టి; శారా 
His, ర్ం మూఠత్వము, దొల్యము చనా, ఇం మరణము; ఆవద 
గా రం మాట్లాడకుందుట, నిశ్శబ్దము 

బ్గా ఇం ముని సాధువ్వు గ్య 
మౌనముదాల్చిన 

గా బృం మామిడిపూత; సెడ్డి కమా 
రుడు ధరించు కిరిటమువంటి వసువు; 
గా శిరోమణి; (శేష్టమైన 

గిగా జూం స్యా చెట్లు పూతపూయుట 
గచ ఆగం పొగడ చెట్టు 
కోన గ్రా విత్రార్డి తమైన; వార 

సత్వప్ప 

A, రం మునల్మానుల ధర్మా 
చార్యుడు అరబ్బీ భాషవిద్వాంనుడ 

Aefrd, fo పొగడచెట్టు 
AT, కొం యజమాని, పరమేశ్వరుడు; 

చక్రవ 9, సహాయకుడు; పొపగు 

బాగా రం గొవ్ఫ ఆర్సీ విద్యాం 
ag, రా కిరీటము; శిఖరము; నిగ, 

అళోకవృక్షము, కొప్పు; తల 
తగా, fa మూలమైన; ముఖ్య మైన; 

వాస్తవిక మైన, (పాథమిక మైన 
fa, అగ్గి నూత్న కల్పనాళ క్రి 

ఉపజి 
లి 

చళ్ళ. కాగ భూమి; qe 
Hie, go కుమారుడు, జన్మతిథి; హబ 

రత్ మొహమ్మదు జన్మకథ లేక 
జన్మో త్సవము; (షా నవజాత (శివవు) 

జ్ఞ కాళ్ళా రం హజరత్ ' మొహ 
మ్యద్' జన్మకథ లేళ్ల జనో త్సవము 
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Tle, రం వెల; విలువ 

ఇోళొగ్సా రం బుతువు; నమయము; ఆదను 
వా, రం తల్లి సోదరి భర్త 

afar, రెం బుతువు; కాలము; సమ 
' యము; అదను“ 

Afra, కొం బుతువుకు చెందిన 

భోజ, ఇగ్గిం తల్లి సోదరి, ఇక? [బడిన 
లో, గా వర్షింనబడీన: (వేశంశింవ 

బిళ్లల రం జోరతిముడు; ఇఖెక్షాళ్ల 
శ కొం ఒర; శరీరము 

Tt To గం క శ్రీని ఒరలో పెట్టుట, 
రోం ఓక్ వల్ల కీ; గా మధ్యరక మైన; , 
నుమార్రైన; మధ్యనున్న 

గాం క్యా చనిపోవుచున్న; మృత' 
(ప్రాయమైన 

a, గాం వాడిపోయిన; ఇభాగగ్గా 

mr, fh వాడిన మలినమైన; దుర్బల 
మెన 

ra హాగిం దిగులు, చింత; మాలి 
న్యము; వాడుట 

లా రా ఆనార్యుడు; పర దేశీయుడు; 
' తురుష్కుడు; ఇంగిలీకము; అనార్య 
భాషః (కా పావరతుడు, నీచుడు 

fe, కం పరభాష; ఆనార్యభాష 
బారా శా నాయొక్క, మాయొక్క; 

మనయొక్క 

| 
లగ, కై సారథి; శాసకుడు; మావటి 

వా 

TPT, 

7, రెం బీజాక్షర చ (5 ము, వీత; 

మిషను; తాయెత్తు; ఇంజను, వాద్యము; 

తాళము; ఉపకరణము సాధనము 

Yau, రం నిగ్రహము; బంధనము, 

రక్షణము; నియమనము 

శ శరం బాధ), తీవ్రవేదనః ఇ, 
యాతన [తంత్రములు 

TT, రం మం(తవిద్య; గారడీ; మంత 

₹₹గ్షొగా గం యం్యక్రయోగముతోకట్ట 
బడిన; తాళము వేయబడిన 

ఇ, గా రా మేళగాడు; మాంత్రికుడు 

ఇ₹ఖా గం ఒకటి; ఒంటరి 

ఇకాఇక, fజ్య డకకన్నుగలవాడు 

ఇాశ([7, (గా మాటతప్పనివాడు ' 

ఇం. గం సాటి లేని; ఆద్వితీయయమైన 

mT, గం గాం అకస్మాత్తుగా; 
భాషా గ్లో తటాలున 

ఇకార, ఫం గొం ఒకేసారిగా 

I, ts ఒకే విధమైన; ఒకే 
ME రంగుగల 
qa, 

ఇక గాం ఒకే చెపున _(వ్రాయబడిన 

eT, [గం ఏశ్రైక (పుత్రుడు) 
ఇగో, గాం ఒకే మాదిరిగా నున్న 

rf, ) ఆగం సామ్య ము 
ఇల, పోలిక 
ఇ, గొం ఒకే విధముగ నున్న 

ఇఇ, 0 గం తటాలున; అక 
స్మాత్తుగా 
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ఇగ రం నమ్మకము; ఇగ 
విశ్వాసము 

ఇఇ, [ఇ గా అవశ్యము; నిస్పం 

దేహముగ్మా నమ్మకముగా 
ఇభ గ జాం అ సందిగ్గ మైన 

ఇజ్ఞాగ్గ రం కౌలేయము; [కాగ 
ఇజం కుబేరుడు, దేవయోనివి శేషము; 

కుబేరుని చేవకులు 

afer, ఆగం గతించిన వృతాంతము 

అను తెలిపెడు ఒక ఏద్య; యతని 

భార్య కుబేరుని భార్య 

ఇభ, ఇం యతనిభార్య; కుబేరునిభార్య 

TE ఇ, (క కయరోగము, ఇషెర్మాజ్యా 

ఇగ గాం రం క్షయరోగి 

TIT: రేం యజ్ఞము; లా 

ఇభ రం కుబేరుడు; కుబేరుని నేవకులు 

ఇల ర్థొం యజ్ఞ ము; యజ్ఞ ముచే యుట 

ఇఇ, రం యజ్ఞక ర్త; కుటుంబ లేక 

కులనాయకుడు 

ఇష, రం యజ్ఞము; యజ్ఞకర్త 
ఇళ్ళే రం యజ్ఞ[క ర్త, పూజించువాడు 

ఇక రం యాగము; హోమము; విష్ణువు; 
అగ్ని; యజ్ఞ దేవత 

గక ర్హొం యజ్జ్ఞకర్త; యజ్ఞి ము 

ఇఇ ఇం విష్ణువు: 45 
ఇగ, ర్తం' దేవత; ద్వాపరయుగము; 

| యజ్ఞ సంబంధ మైన; యజ్ఞ 

మునకు తగిన 

ఇ₹ ₹7, రం నిప్లువుః (ఇళ్యా 
(7, రం జిందెము ఇరా 
aida Tet, ర్భం ఉపనయన 

సంస్కారము 

ఇ₹గా స్కా లోబరచుకొనబడినది? అణచ 

బడినది [(త్నము 

ఇగ రం యత్నముచేయట్క (ప్రయ 

ఇగాశ[ఇ, గ్ల యత్నింపద గిన 
fa, రం బీతేం్యదియుడు; స న్యాన్నీ 

యోగి, (బహ్మా చారి; ఛం సద్య 

విశ్రమస్థానము; యతి 

₹[గగ ఆం విధవ; ఆడు సన్యానీ 

a, రాం సన్యాని; ఇాన్తాళ్ళ! 

గిగా రం అనాథుడు; శాల 
afirgrmt, రం అనాథాలయము 

qfefaq, ఈం కొలదిగా YT 
ఇ, క్తం [(పయత్నము; ఉపాయము, 

ఉపచార ము 

ఇగ గా పట్టుద లగల; (ప్రయత్నిం 

చునట్టి 

గా గం గం ఎక్కడై శే ఇ్యా! 
ai, fro గం అక్యండగక్కగ। 

(పతిచోట 

ఎళట్లైతే 

qr గంగాం (క్రమమున 
తికమింపక్ 

arn, fro గ్యా శక్తివంచన 
లేకుండా; చేతన్నై నమట్టుకు 
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ఇల, | [గం ఉన్నది 
ఇల 1౫౯ ) యున్నట్లుగా 

గాళ్ గం వాస్తవమైన, తగిన 

ఇల గ [గం గం వాస్తవముగా 
ara. గం ఉన్నది యున్నట్లు గాం 

ఇ కావలసిన రీతిగా 

ఇష. గం గా శాస్త్యపకారము 

aaa, కాం f70 చేతనైన మట్టుకు 

TTT, | గం గం సాధ్యమై 
TTT, |! నంతవరకు 
బల్ల ఇల్రా, (గా ఇష్టమువచ్చినట్లు 

YI, రాం ఇష్టము వచ్చినట్లు 
వ్యవహరించుట 

ert, ఇం ఇష్టమువచ్చినట్లుగా 
వ్యవహరించువాడు 

ఇ7f, [గం ఇష్టము వచ్చినట్లు 
ఇకా (శాం కావలసినంత; స్వాం గ్రా 

ఇషమువచ్చినటుగా 
ళు చా 

ax, f7ం పైన చెప్పినట్లు 

ఇగ, [గం తగినట్లు 
aay fro గా అయినస్పి టికి; గాలా 

ఇ [గం గం ఎప్పుడై కే) ఎక్కడైతే 
aaa, [ం [ం అప్పుడప్పుడు; 

ఇాఖ్యా-ళ్లాా! 
బా. ఇబ్యాం.. ఒకవేళఃు అయినచో, 

TT 
fT. శకలం అయినప్పటికీ; TT 

బగా రం కవలపిల్లలు: ఇంద్రియ ని 

హము; జంట; రెండు, యముడు 

నావను 

బగా రం సంయమము; వస్తుద్వయమ; 
ఒర శద్దాలంకారము, fz జంటయైన 

ౌగ్ళార్సం కవల 

కుమారులు 

ఇన. ర్త బంధనము; అడ్డ గించుట; 

ఇగ, రెం రండునంఖ్య జంట; జోడు; 
[జ్ఞా జోడు లేక జింటగానున్న 

పిల్లలు; అశ్వినీ 
(ne) 

aT, శాగ్గ యమునానది; పార్వతి 

గాగ్యాషాళ్ళి ర్హం శివుడు; గిగా 
ఇల, రం యవలు; శీ 
ఇగ రాం మహమ్మదియుడు, (గీకు 

దేళవానీ 

afr, భం నాటక మందలి తెర 

ఇశశర ఇగ0 (కు దేశపున్తీ, మహమ్మ 
దీయశ్త్రీ 

ఇషా కం జావ; గంజి 

బక్యాక్గాగా [గం చనిపోయిన; ల్లా 
బ్గా రెం కీర్తి; (పశంన 

నగ! | గం కీ ర్రిగలవాడు 

చాలా ఈగ కీ_రిగాథ 
RUE గా పేరుగల; (వనిద్ధిజెందిన 

TET రుం యజ్ఞ కర్ర 

ఇగ, లగ్గం. బెత్తము; చేతికర్ర 
జిండాక్ ర; అతి మధురము ముత్యాల 

హారము 
లక్షా చా వీడు, ఇది; ఈ మె; fz ఈ 

ఇకా జంబం ఇచ్చట: ల్లా 
4, రం పాల సీనా, డ్రీస్తుజన్మస్థానము 



ఇ 

ఇడ ర్డం యూదుడు; పాల స్తీనానివాని 

గ్ ఇ౭లం ఇక్కడ; గ్ల 

గ[గొఖ, ఇం యంత్ర సంబంధ మైన 

ఇ7 ఇజం వీడు, ఇది, ఈమె; గం 

ఈ; ఇ౭ళ్ళా లేనిచో; లేక 

ఇ77, రం యజ్ఞము; ఇ 

[ఇ రం భిక్షగాడు, అడి గెడువాడు 

ఇ: భగం భీకెవృ తి 

ar, రం (ప్రార్థన; (బతిమాలుట 

ఇఇ, రిం భిక్షగాడు: అడిగెడువాడు 

ara, ఇం (౧౦ (బకిమిలాడుట, 

అడుగుట; ఇగ) ప్రార్థన: మనవి 

ఇగ, గం ఆడుగబడినది; కోరబడి 

నది; Jo భిక్షొవృ త్రి 

ఇగ ర్పొం కోరువాడు; భిక్షగాడు. 

ఇగ గాం యజ్ఞ షు; యజ్ఞ సంబంధ 

మైన 

గాగ శృం యజ్జముచేయు. లేక 
చేయించువాడు 

₹/గళా. గం యజ్జి సంబంధ మైన; 

యందలి నేర్పరి 

ఇ ఇం భూతకాలము; గమనము; 

జాం నడిచిన; పోయిన 

ఇగ, ఇం (పతీకారమ్యు పారితోషికము 
ఇగ, ఇగం నరకబాధ, తీ(వ్రవేదన 

TIT, Yo wa యణ ఆటు 

పోటులు; రాకపోకలు; 

రము; పునర్జన్మ 

జిన్మా౦ంత 

ఇ ఇం ప్రయాణము; తీర్థయా[త్ర, 
కాలక్షేపము; ముట్టడి; జీవనాధార ము; 

ఉత్సవము, మార్గము; యాశత్రిక్ర 
దళము; 

arf, ర్తెం తీర్చయా _తచేయువాడు; 

మార్గస్తుడు; యాతాసామ(గి 

af, ర్తం బాటసారి; (సయాణీకుడు; 

తీర్ణయా(తచేయువాడు 

ఇఇ, ళం సశ్చ్రిరణళ క్తి; జ్ఞప్తి 

qian, శం స్మారకచిహ్నాము; 

aint, IEE) 

ఇన, ఇం స్యరణశ కీ జ్ఞ పికె 
(వాసుకొనినది 

ళాళ్ళక్యా, జ్ఞా ఎంటువంటిదై తే; వలె 

77, ఇం గజాళ్వాదివాహనము; నడక; 

(ప్రయాణము; దండయా(త 

77. శకలం అనగ్యా ఇల 
₹1%గా కర్తం కాలము గడప్పట; పరి 

త్యాగము; నిర్వహణ 

శ ఇం కాలముగడపుట; జీవనా 

ధారముశకె యిచ్చిన ధనము 

arf, జాం కాలము జిరుపబిడి నది, 

(తోనివేయబడినది 

77, కొం రాబడి; లాభము; లంచము 

arma: గా పొందబడిన , లభించిన 

ఇళళి, రం పొందువాడు 

qi, లం జాము; వాహనము, సమ 

యము, ఇందియ ని (గ హూ ము, 

ఈం రాశి 
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ఇ, ఇగ, లక కులశ్రీ తో బుట్టువు బశ, కం (సళయము (ప్రళయ 
qua, నం రాత ఇగ కాలము ' [కాలము 
qrfadt, ఇం రాత పనుపు TMT, కొం మరో యుగము; మరో 
TAT, [0 రాశి; రులశ్త్రీ; 
TIT. గ్గ మీ(తుడు; కళగా (పేమీకుడు! 

జారుడు; సహాయకుడు 

ATT, గా మిత్రదోహి 
లె7[చ రం మెంత; 

fక మి_యనివలె; వన్నేహపు 

ఇలా ఇం మెతి; స్నేహము 

AT₹f7₹, కొం మిక్కిలి ఆ ప్రమిత్రుడు 
A, ఇం గుజపు జాలు 

రం యత్నము; ళం నిరాళ్య 

భయము 

ఇfజ్ఞ, ఇషం దీనిని, దీవికి 

బగ, ర్దెం ఏను క్రీస్తు 

గక, [ఇ తగిన; కూడుకొన్నది; కలిని 

తోబుటువు వు 

జొ 

యున్న = సపొత యిన; నేర్పగల; 
3 Cn . 
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yf, ఛాగ్గాం కూడిక; తర్కము కార 

అము; న్యాయము; ఉపాయము; చాతు 
అశ. సుం 
ఆల సో 

ల. ర్తొం యుగము; కాలము, బండికాడి; 

జత; జోడు, గా జంటగానున్న 

qmrfr. ఇం కం qf 
TT, రుం రం qi 

గల, ర్తొం జత; జంట 

"TTT, ర్దం వ శయ ము; యుగ 

సమాపి 

ఉర 

అనుచిత పేమ; 

కళా, ఇం జిత; జంట; ద్వ౦ధ్వ ము; 

మిథున రాళి 

లొగా, రాం జింట; దత; 

గల గం. చేరిక, సంబంధము, [జా 

తగిన; కలినియున్న; కలుపదగిన 

లగ రెం దార; జ్ఞా సహిత మైన; మి 

తమైయున్న | ల 

లాగఖా ర్ం కోర చెరగు, చేట చివరి 

భాగములు; సంచేహము 

బశ, క్షం కయ్యము, పోట్లాట: యుద్దము 

౫7: [ఇం యువకుడు; శాల 
ళో, శరం ఈవిధముగ; ఇట్లు | 

గబ ర్లొం గుంపు; నెన్యము;" సజాతీయ 

పశువకీ సమూహము 

6 

| శ రం (పాచీన గ్రీసు దేశము 

ల [లే ర్ం (గీకు పౌరుడు; ఆం (గీకు 

భాష; (గ్రీకు వైద్యశాస్త్రమ గూ 
(గ్రీసు దేశపు 

శారా కొం యజ్ఞ మునందుబలి పశళువ్చను 

క కైడికొయ్య; విజయ స్తంభము 

శక రం సమూహము, "సేన 

ఇ, ఇం వీరు ఇవి 
ఇ, గాం ఇంత; క! 
ఇసి భవం శోవిధముగ; ఇటు 

లజ, ఇ ఇదేవిద ముగా; ఊరక నే; 

పనిలేకనే 

తం 



స! 
718 ₹ 

Tr, ర్త కూడిక; కూర్చు; కలయిక 

నియమము; సంయోగము; అర్హ త; 
ఫలితము, వాహనము; అదృష్టము 

రాజయోగము, అపూర్వ వస్తు ప్రా వి 

జొషధము; ధ్యా నము, కవచము; 

ఉపాయము; నంబంధము మోసము 

777, ర్య సహకారము; నహాయము 
[7 ర్షం కూడగా వచ్చిన మొ త్తమ 
భేళాగ్యాగా గం యోగశానస్త్రము 

తా రం యోగి; బగ్గ 
₹గాళి అగి యోగమాయ యోగా 

భ్యాసముచేయు త్రీ; శ్రీ దేవతావి శేషము 
qf, fro కలినియన్న; సంబధము 

కరలియున్న్య రం యోగాభ్యాసము 
చేయువాడు; బుషి 

శాల Ea తగినది, అందమెన గౌర 
వింపదగిన;, నేర్చు గల. శో కిగల. (శేష్టమైన లీ అత్ 3 

షా? ళం సామర్ధ్యము; అర్హత 
గౌషష్సా గా కలుష్మనట్టి 
లాగ రం ఆమడ; కూర్చు; కోలియిక్ర 
Thar. శాం (వణాళిక; ఏర్పాటు; వథ 

కము; కూర్చు; యోచన 

గౌనాగేళ్ళా జ్యా పథకము చేయదగిన; 
కొలువ లేక కూర్చదగిన 

mf, గం కూర్చలేక కలుపబడిన; 
అచింపబడిన;.వియమితము 

ల 
బా (కం యోధుడు 

ల 

| మ ఇం భగము; జన్య స్థానము; 
గని గర్భము; దేహము; జన్మము, 

కారణము 

| షా వ af, (ఇసి త్తం వనిత 

లా ఇ యోగము యొక్క; యోగ 
సంబంధ మైన 

afr గా కలినియున్న, తగినది; 
ఆ(పధాన మైన; వ్యుత్నన్న మె న 

(శోబ్బము); రం ఒకమాటలో నుండి 
పుట్టినమాట 

శల రం యోధుడు; నిపాయ్యి గా 
పరా క్రమముగల 

గిగా గా యోని సంబంధమైన; రౌంవైవా 
హక సంబంధము 

ఇ, రెం యువతీ సమూహము 

Af, [గా యువరాజు సంబంధ 

మైన 

లోల To యువరాజు పదవిః యువ 
రాజు పాలనము 

ఇ 

ఇఇ ఇ వీదయైనః లోభి సోమరి; 
రాం భిక్షగాడు 

₹7, రాం అద్దకము; పద్ధతి, వర్ణము; 

కాంతి; నాట్యస్థాన మ; " యుద్ధభూమి; 
నృత్యము; రంగు; ఆనం "ద ము 
సౌందర్యము; (ప్రభావము, సత; 
(పేకాటలో) (ట్రంపు 
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₹a7, రాం నాట్యశాల 

₹శ రం స్టీతిః నడవడిక; లక్షణము 

ta, ఇం స్టిల్; ఆనందము; రంగు 

₹177, ళం గార ౦గువేయుట; 

కౌ గం అనురకృుడగుఏ 

rat, 
tmfaxar, a విధములై న 
గ ₹f[ం నాట్యశాలః యుద్ధ 

భూమి, (కీడాస్టలము 

Tia, రేం నాటకరంగ స్థలము 

f70 పలు వన్నెలు గల; 

₹ళాక్షకా భోగవిలాన మ౦దిరము;ః 
అంత।పురము, 

ఏక! 

₹ంళ్గి ఇం ఆనందము: వేడుక 

₹ఇళకా రం కొతగా చేరిననిపాయి 
₹గషన్తా, కం గుడ్డలకు అద్దకము వేయు 

వాడు 

శ, భాం గుడ్డలకు అద్దకము 

చేయునది 

గస అసం ఆనందము, వేడుక 
₹కీ ఇం. రంగులేక అద్దకము 

వేయుట; అద్దకప్పకూలి 

ఇషా ఇం నాట్యశాల 

ఇళాళ్ ఇషం సిం గళ 
ఇళ్యాగా ఇం సం రంగు లేక అద్ద 

కము వేయించుట 

ఇళ గం విలాస ప్రియుడు, అను 
ర కుడు; రంగువేయువాడు; రంగు 

వేయబడిన 

కాట్యశాల; నగగా. 

గా ణం 

వేయబడిన 

లా fo ఉల్లాసము, శృంగారము; 

విలాస వియడు; రంగు 

సొగసు 

బిలం. గం రవికుడు; సొగనైన; 
రంగు వేయబడిన, రం పోకిరి 

nf, రం నాటకమాడి జీవించు 
వాడు 

ua 

శశ రం దుఃఖము; 

a fo కొంచెము; స్వల్పము 

దిగులు; బాధ, 

పశ్చాతాపము 

శవా ర్హొం గుడ్డలకు రంగు లేక ఆద్ద 

కము చేయువాడు; శా తుపాకి 

మందు; ఛం రంజింప జేయునట్టి 

క్యా. రాం రంగువేయుట; రంజింప 
జేయుట 

ఇకా ళం గొంర 0౦ గువేయుట; 
సంతోషపరచుట, పూజించుట 

ఇనా జ్యా రంగువేయబడిన: సంతో 

షించిన; అనుర కుడి న; ముచ్చటైన 

₹గొాళ్ళా ఇం కోవము; ద్వేషము 
ff, [0 దుఃఖము; కోవము 

₹fiar, గొం కోపముగల; దుఃఖితుడు 

శకః [కం ధూర్తుడుః 
హీనుడు 

₹7 ఆగం వేశ్య; విధవ 

TIT» రూం వెధవ్యము 

రం సంతాన 

శత ఆగం వేశ్య; షా? 
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₹TకIaTY, To వే శ్యాలోలు డు, THT, రం గుజ్లప్పువాడు; మిఠాయి 

MarmHt arma మొ॥ ఆమ్మువాసు 

était, fo వ్యభిచార ము, గి ఇం చిన్నవ శిరము; ఇ! 

Te: డ్డ భార క్రచనిపోయిన వాడు ళా, ర్తం హో టీదారు; (పయురాళి 

₹జిగగ కా గం కొయ్యకు చిత్రికపట్టుట (వియులలో ఒకడు 

ఇళ ఇం వడ్రంగి చిత్రిక గుల్త శక కొం నెత్తురు రాగి కుంకుమ్వు 
శోళ్ళా ర్థొం గర్జన; ఆధారము; బెత్తము, ఎరుపు; గ్ర అనురాగముగల్వ 

వెదురు రంగువేయబడిన, ఎర్రని 

ఇషా రెం గునపము; ఆవృఅంభాఅనుట; | ౫కజ్ఞ, రం. నెత్తురు ఎగ్రవస్రము 
ళం అరటి, రంభ; ఆవఆరచుట 

ఇళ ఇం గొం. ఆవు ఆంభాఅనుట, 
ఇగ ఇం (ప్రజలు; వ్యవసాయ 

దారుడు, "వేవకుడు; ఆదైఇన్వనివాడు 

ం/ ఇళ్ళ ఇగింక ల్వము;కవ్వమ్ము గోధుమరవ్వ, 

గం ఆనురాగమున అ; క లసీయున్న 

చళ్ళ రం గొప్పవాడు; ధనవంతుడు; 
సదాచార సంపన్నుడు 

Haar, రం ఛనవంతుని లేక గొప్ప 

వారీ కుమారుడు 

శా, ఇం రనవంతుని లేక 

గొప్పవారి కుమా ర 

శక రృం వైశాల్యము; బకరా 
ఆగి రాగం రొబ్బము రకము; చద; 

విధము. ; అమూల్యవస్తువు: వ 

గా, అగా పెద్దత్య విధము; కశ్లెము 

ళా, ఇం న రికాద్యు. చిన్నగిన్నె; 
పళరము; గుజము చనెక్కుటకిరు 
గా oa 

(పక్క లనమర్శ్చిన యినుసకొ క్కె 

ములు 

ఎ్మరగుజము; (శాం అనురాగముగల 

చౌడు 

గగ జగం ఎదపు; ఇగ 
గా అగ్గి అనురాగము బ్లా 

faa, fo ర క్రవర్లోముగల 

₹47* రాం రక్షణము; రాక్షసుడు, రక! 

(గా రక్షకుడు 

ఇళ్ళ [ొం రం కౌపలావాదు రక్షకుడు; 

కాపాడువాడు 

ఇకా కొం రక్షించుట; 

కాపలాకొయుట 

fra. [షం 
కోనదగిన 

భగ రాగం రక్షణము కాపలా; చేతికి 

కొట్టుకొనెడి నూలు లేక పట్టుదారము; 

రక్షణకై నొనటవెట్టుకొను హోమ 

భస్మము 

ra, రం (శౌవణ పౌర్హమికి జరుష్న 

కొనువండుగ విశేషము, అభయ 
కంకణము 

పోషించుట; 

రొషీంపొదగిన; ఉందు 
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₹₹ఖఇగా జా ఉంచబడిన; కాపాడ బడిన 

ళం ఇం (షం ధరించుట ఉంచు 

.కొనుట్క రశ్షీంచుట 

₹జశ ఇం ఉంపుడు క తె; ఇఇ 
ఇగ భం కాపలా, కాపలాకూలి 

భార ర్భం రక్షకుడు; 
ఇళ్లఖగాణ | కౌపలావాడు 

కాళి, | 
కావలా; రక్ష tart, tee ణ 

1, ఇం రక్షీంచుట; కాపలా, 

రక్షణకిచ్చు (ప్రతిఫలము 

TIT: శం పచ్చిక బీడు. ₹ఇిగా? 

ఇళ్ళ ఇం ఉంపుడుక శె; 
ఇళ్ళు గ. 
ar, రం శశ్షకుడు; ఉంచుకొనువాడు 

₹f7, ఇం వచ్చిక వీడు; 
<a, ఇచ 
₹ [౦ నరము; ఈనె దురభ్యాసము; 

మొండి వట్టుదల 

ఇక? ఇం రావిడి; ఒరివిర్లః కఠిన 

పరిశ్రమ; పోట్లాట 

శా ₹ం గం విండిచేయట; 
నూరుట; వినిగించుట, ఈరిపిది పట్టుట; 

ఎక్కువగా వరి శమించుట 

rer. రం రాపిడి;పోట్లాట, అతివరి శ్రమ 

గల్లి f0 జగడాలమారి; rer 
Ta, ఇం అభిరుచి; కోరిక 

man, రం ఆకుల ఈనెలు; శరీరపు 

వివిధావయనవములు 

46 

iar, 7 fo పారదోలుట 

₹ఇా షా నిర్మాణము; సృష్షిః ఏర్పాటు, 

(ప్రయత్నము; నై పుణ్యము; రచన 

ఇఇ ఇం నిర్మాణము, ఏర్పాటు; 

నూతన సృష్టి; నేర్చు; ప్రయత్నము; 

రచన ఇం ణం నిర్మించుట రచిం 

చుట్ట సృష్టించుట; పన్నుగడవబన్నుట" 

తం ణం ఆను ర క్రడగుట, రంగు 

లేక ఆద్దకము వేయబడుట 

ఆగం రం నిర్మాత; (గంథకర్త 

గాం ఇంగ్ల రచింప జేయుట; 

గోరింత పారాణి మనవి పెట్టు 

కొనుట 

faq. fro రచింపబడిన, 

బడిన 

₹ర్చా రం ఒక్ గుణము; ముట్టు, 

చాకలివాడు; భ్గిం దుమ్ము; పుప్పొడి; 

రా(తి; (పకాళముః జ్యోతి 

ఇనా రం చాకలివాడు; బా 

ఇరా కం వెండి; బంగారము? ముత్యాల 

హారము, ఏనుగు దంతము; fr 

తెల్లని; వెంగితోచేనిన 

ఆలి ఇం రాశి; నీలిచెట్టు; వనుపు 

గాళ్ ౪: రెం చం(దుడ్వు ఇజ్షిగ్యా 
ఇం ర్తం రాక్షసుడు, చందుడు; 

₹ఇల[క= రం చందుడు ఇల 
Trang. కొం స్వదేశ సంస్థానము రాజు 

ఇం ఇగీం ఆనునుతిః నంకోవము; 
'వెలవు, అంగీకారము; కోరిక 

నిర్మింప 

వెండి; . 



ఇళ్ళ 

గాగ ఈగ కప్పుకొనుట కువయో 
గీంచు బొంత 

Tr, రెం స్వయం సేవకుడు 

వాలంటీరు; [70 సంతోషముగల 
Tre, గాం ఏకిభవించిన; ఒప్పుకొనిన 
774, ఇం అంగీకారము; సమ్మతి 
[లా ఇం ఆద్జ; ఆనుమతి 
గోళం గం నీచుడు; నీచజాతివాడు 
చ, ళం (తాడు Tf 

చ్నాణ్యా ర్త భగవంతుడు; జా ఆహా 
రము యచ్చు వాడు 

గ్య ఈం (తాడు; స్రీల జడ 
గూ ళం యుద్దము; ఇాక్రాళ 

₹₹. ఇం వునరు _క్రీః వల్లె వేయుట, 
₹ భం వల్లె వేయుట; కౌకిఅరవ " 
₹౭గా ఇం "వల్ల వేయుట; పునరు క్రి; 

బిగ్గరగా మాట్లాడుట 

ఇల గాం గా పునరుచ్చరించుట; 
వల్లి వేయుట; శం గా _మోగుట 

x7. రం యుద్ధము; (మోత 

rq fr: అగా యుద్ధభూమి, ౫ 

Ti, కిం యుద్ధభూమి, యుద్ధము 

wre [కం బాకా; కాజ 

ఇషా కొం సంభోగము; లింగము; చేమ; 
యోని; ణా అనురక్షుడై న; నిమగ్ను 
డైన 

Tar, రాం జాగరణ; మేలుకోలు 

aan, రం సము[ద్రము; గా 

నన న 

Ta, ఈగ ఎరువు; గాం ఆగం 
ఎ(రని 

ఇర్ళ్ళాల్లో క్తం కోతి: గ్య ఎరరని మూతి 
గల 

₹రాళ్నా, రాం 'పెండలము, fue 

+f, అం (పేమ; రతీదేవి, సంభో 
గము; సౌందర్యము; fre fr 
స్వల్పముగా; కొంచెముగా 

ఇ శం గురిగింజ; గురెగింజియెత్త 
రతీదేవి సంభోగము; (పే వ 

సౌందర్యము గాం (జం స్వల్పముగా 
కొంచెముగా; ఇళ) ఇళ ఆవగింజం ల్ 

ఇరగ రం మన్మథుడు; ఖ్ఞాగ్లాన్షిల్ష 

గళ్ళు ఇం. రేజీకటి 
ఇళ ఇం గురిగింజియెత్తు; గురిగింజ; 

సౌంద ర్యము 

fr గం 

TIT 

₹గారక్తం మణి; స్వజాఆయందు (a 

మె వస్తువు లేకనవ్యక్తి 

rH, రం కుబేరుడు, సముదుడు 

Trmaf, ణం భూమి; qe! 
Trfrfa, రం సముద్రము; SE 

Tq, రం నగలవ ర్రకుడు; 
రత్నముల నాణ్యము తెలిసినవాడు 

ఇరాగార రం సముద్రము; 

సమూహము 

మిక్కిలి స్వల్పము; 

లజ 
ర త్న 
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రాగాల అగ్గి. “రత్నాల. హారము; | 
మణిమాల a 

ఇాగ్గెక్, రం కుబేరుడు, సముద్రుడు 

₹ల 0 రథము; శరీరము; పాదము 

ఇల రం సారథి ఇగ 
ఇfఇణా రం రథమునెక్కినవావ; రథము 

నెక్కీయుద్ధము చేయువాడు; 

స, %ం రథమునెక్కినవాడు; రథము 

నెక్కి. యుద్దము చేయువాడు ర్తం 
యోధుడు, ఇగ పాడె; పీనుగు 
దండి 

7 To దంతము, fz 

తుచ్చము, హీనము 
₹డౌగా కొం దంతము 2 

₹ఇలే!, ర్తొం ఏనుగు; (ఇ్టా దంతములు 

గలది 

ఇళ్ళు కం ఏనుగు శల 
"ఇ ఈం వాంతి: (జ్ఞా మార్చుజెందిన; 

. రదుచేయబడిన; నికృషమెన, కొటి 
౧ బల ' ల 

వేయబడిన; కణం పరివర్తన 

ఇళ ర్తం వరుసగా పేర్చినవనువులు 

₹ + fఇ పనికిరాని; శారి చెత్త 
చెదారము 

Eran, ర్తం చె త్త చెదారము 

వేయుచోటు 

ఇగ ఇం గం (మోగుట; ఇ 

చెడు. 
0 

Ta, ణా యోధుడు; 

f+, 1 వీరుడు 

ఇర రం అంతఃపురము; ₹[౯౯గ౯ా 

గగ. గం (మోగిన: (మోగెడి 
aa, To అంత పురము: ₹౫ఇ|₹ 

ఇగ, [షా Fo వీరుడు, యోధుడు 

I ఇం రిపోర్టు; దిగుడు; జారుట 

ఆఅలవొటు 

ఇళ్ళ ౫70 గ్య జొరుటః చం గాం 

త్వరగాచేనివేయుట 

₹ణషా-₹ణా fం జ్ఞా (కమ్యకమ 
ముగా; మెల్ల మెల్లగా [తుపాకి 

₹కణ, కం ఉన్నిదుప్పటి ఒక రకపు 
ఇగ fzo తొలగింపబడిన; పరిష్క 

రింవబడిన; అణచబడిన 

ఇర కా ర్తెం సహాయుడు; మ్మితుడు, 

కాగ సుడ్రు 
® 

ఇళ్లు కం చినిగిన గుడ్డకు మానిక వేని 
సన్న గాకుటుట 

ణి 

TTT. క్తం చినిగిన గుడ్డలకు మానిక 

వేయువాడు 

శ్యాగి ఇం చినిగినగుడ్డలకు మానిక 

వేయువనిలేక వృతి 
నీ 

₹్ఞ, గం అదృశ్యమైన; పారి 
పోయిన 

ఇరా జగం పయనము, రవాణా 

గటి ఇం ఎగుమతి; పోవుట 

ఇగ ₹f[0 పోకడ రీతి 

Tar ఇషం నడవడిక 

<mr-tar, fro గా (కమ(క్రమ 

ముగా* మెలమెలగా 
3 గ oe 
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ఇళ్ళౌ రం భగవంతుడు; సంరక్షకుడు, 
పోషకుడు [గుడు 

శక, రం రబ్బరు; కఠిన, శమ, తిరు 

ఇళ ఇం బాసందిి ఇకో 
₹ఇశ్శా రాం వయొలిన్ వంటి ఒక 

వాద్యము 

CIR రం వసంత బుతువు ఈబుతువృ 
_ నందు కోతకు వచ్చువంట 

ఇ, రం ఆలవాటు; సంబంధము; 

పరన్చరవరిచయము' 

₹౫ రం ఆనందము భర; (సియుడు, 
మన్మథుడు, డా అనందదాయ క్ర 

మైన; అందమైన 

చా ఇం ఆల్వ ఉయ్యెలవూప్క, రం 
భర్త రంకుమగడు; ప్రియుడు 

rm. ఇం [కొం ఉయ్యల యందూ 
గుట మిడినీపడుట 

ణు ఇ ఆరవ్నీ 
తొమ్మిదవమాసము 

Tar, రం కాలిఅందియ; చరా 

Tut, q భర్త; మన్మథుడు; ణా 
మనోహరమైన 

ఛా ఇం భార్య; ఆందమైన ఆడుది 
Tf బ్యా మనోహరమైన; ఇ గాబా 

fi, గం అందమైన; 1 సౌగ వైన 
కాగా లం సొగను; సౌందర్యము 

₹77, గం దేశద్రిమ్మరి; ఇృగ్యాణ్యా 
TTP ఖం fr విహరించుట్వ సంఖో 

గించుటి; ఆనుర!కుడగుట; విచ్చల 

సంవత్సర ప్ప 

విడిగా నంచరించుట గా వచ్చికబీడు; 
ఠి రేం ? 

అందమైన చోటు 

ఇగ ఛం థా ర్య సం వ ద 
సౌభాగ్యము లక్షి; శోభ 'వెళవము 

TIT ఇం గాం పూయుటః ఆపృట; 
మోహీంప జేయుట 

ఇగ గం ముగ్గుడైన; 
శా, ఇం రహన్యము; చిక్కు పశ్న; 
"నెగ 

గ రాం రాముడు; భగవంతుడు 

ఇల రం జ్యోతిష్కుడు ఆ 
ల్లా (గాం మనోహరమైన; రమణీయ 

మైన 

ఆగం భం సరసత; సొంపు; పొంద 

ర్యము 

₹ల ర్టం వేగము; (పవాహము; దుమ్ము 

TT భం (ప్రజలు; రైతు; అద్దె 

యివ్వనివాడు; వేవకుడు 

TT ళం fr ఏకమగు,, 
కలియుట 

ఇలాగా రా గం మేళవించుట్స 

కలుపుట 

₹త్!, ఇం విహారము; నంతోషము 
₹₹₹, కం గలభాః దాడి, (తోపుడు 
ఇషా గం సూర్యుడు, ధ్వని, గోల; రొద, 

కంఠధ్వని 

₹f, గొ (సవహించుచున్న; 
చిన; వాడుకలో నున్న 

పంపబడిన 

అభ్యనిం 

వెళ్ళిన, 
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ఇషా కం కణము; అణువు: రవ (జ్యా 
తగిన 

ఇళ్ళ రం రీతి; ఆచారము; పరిపాటి, 

ఎ fam 
ఖల గం (శేయాభిలాషి; బాధ్యత 

గల; కణములుగల 

ఇగ, ళం (ప్రయాణము, రవాణా 

గ్గ గ వెళ్ళిన, పంపబడిన 
ఇగ ₹f[0 (ప్రవాహము, బళ 

న భం కథ; సామెత 

₹fa, రం సూర్యుడు; అగ్ని; నాయకుడు; 

క్షి సంఖ్య 

₹f7%₹. కం సూర్యకిరణము 
₹ ఇం తోటలోని కాలిబాట, 

పోకడ; రీతి పద్దతి; ఆచారము 

ఇతి రం రివాజు; రీతి; ఆచారము 

చణ రెం ఈర్ష ఆగ 
₹[కణ ఆగం (తాడు; కిరణము; క'శ్లెము 

రాగాల రం సూర్యుడు; బ్లో 

₹క గం సార ము రుచి; శృంగారాది 

రసములు, (పేమ ఆనందము, 

రసము; నీరు; కోరిక; ఆవేశము; 

పాదరసము: పాలు, ఆమృతము; 

విషము [గల 

నా f రసికుడు; వందితుడు; నేర్చు 
ఇగ గం తెలివి; నేర్చు; రనికత 

కం ఫోజన సామ్మగి; భాగము; 

నైనిక ఆహార సామ్మగి; వెదు 

గా అనందదాయకోమైన; పీకల మైన 

నస నవమానానానాాననా. 

ళం జ్యా రనముగల; పచిగల 
ఇళ ళా గం కార్చుట; ఖ్యాసొం 

'కౌరుట్య తన్మయత్వముజేందుట; 
ఇగ్గిం నాలుక, మొల 

నూలు; (ద్రాడు; చంద్ర 
హారము 

ఇన, గం దచిచూడదగిన, రుచిగల 

nm. గం తదిగానున్న; ఆనంద 
ముతోనిండిన; రసమగ్నము 

ఇ. గాం గం నెమ్మది నెమ్మదిగా 

ఇర Fo శృంగార రసము, పాద 

రసము, ఒక బౌషధము 

ఇల ఇం కాడు ఇల్లి. 
గాగ కం రనజ్జుడము రనికు డు: 

(వియుడు; జ్ఞా రనవంతమైన 

a గం గిం రనవంతమైన 

ళం వంట యిల్లు 

Taga, గం రసముగల 

ఇళ, గం చేర్చువాశు; దూరముపోవు 
బౌ 

₹ఇ7, ఇం భూమి; వది, పాతాళలోక ము, 

నాలుర్ 

+ ళం చొరవ; (వవేళ ము; అందు 

బాటు 

ఇట గాలా రంజు పాతాళలోకము; ల! 

గా To విరసము; చెడ గొట్టుట 

ఇనా కం రసాయన శాస్త్రము 
(Chemistry); రాగితో 

చేసిడి విద్య; జొషధవిశేషము: విషమ 

ఒడ్డాణము; 

కళెము; 
ae) 

దింగారము 
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₹aTs, జా తియ్యని; అంద మైన; రస 

ముగల. అదిచేయబడిన్య; రెం మామిడి; 5 © 
రకు; పనన, గోధుమ 

₹గభా గ్గ రనికుడు, విద్వాంసుడు; 

(పేమికుడు; సహృదయుడు; కావ్య 

మర్యజ్ఞుడు (జ్ఞా మనోహరమైన, 
రుచిగల; ఉల్లాసముగలవాడు 

₹ఇఖళా ఆ రసజ్ఞ త వరిహాసము 

ళా fre చెరకు రసము; నాలుక, 

మొలనూలు; ణా బాం రసికురాలు 

aa గాం రసముగల; (మోగుచున్న; 

మొలాము చేయబడిన; కారుచున్న; 

రెం ధ్వని; సారాయి 

far ర్తం రనికుడు; ₹గ్ష్యా 

ఇ ఆగం పాపి; రసీదు 

ఇ", fz రసవంత మెన; రుచిగల; 

మోహముగల 

చా: కం కానుక్క్ శిస్తు, ఫీజు; ఆచార 

ముల్యు కట్టడి; (క? ఇక్ట్రా) 
rT. కం కోర్డుఫీజు 

గ్యాణా ఇం దేవదూత: క్షే 
ఇ, గం దేవదూత సంబంధమైన 

ఇరా కొం వంటవాడు, న షా 

me } శా వంట; వంటయిలు 
rt ™ 

ఇస్షాల” [50 వంటయిల్లు: ఇిఖ్యా 
గగ కొం వంటవాడు; ఇభ 
ఇళళి ఛా వంచవని 

| ₹₹గ, ఇం ఆచారము; గీతి, వాడుక; 

రివాజు ఇక f[జ, ఆచార వ్యవ 
హారములు 

EIT. ర్తం “పెద్ద మోకు 

| ఇళ శ (కాడు 

ఇళ కం (తాడుపేనువాడు 
ఇళ్లల కం బావిగిలిక 
హ్ రం వడకురాట్నము; SESE] 

ఇల్లి ఇం (వ తిరాట్నము 
గా కాం దోపిడీ దొంగ; కళ్ళా 

కాళ అగ్గిం దోపిడీ? ఇఖిల్లి 
ఇకా రం తాకట్టు, శారి. ఉండుట; 

జీవనరీత్రి; ఆచారము 

7 ఇం రం నడవడిక; జీవన 

పద్దతి; రివాజు: రీతి 

ఇగ ఇం f%0 నివనీంచుట; ఆగుట, 
ఉండుట; జీవించియుండుట 

ఇళ్షళ్ళిగగ Fo మార్గదర్శకుడు; Tea 

ఇగ ఇం మార్గము చూప్పుట 
7, రెం మార్గదర్శకుడు, ళా 

ఇళ ఇం మార్గముచూప్పట 
ళా ర్తం దయ; జాలి 

కారా శాగ్గిం దయ; ఇ 
Af, జ్యా జాలిగలవాడు; కళ్యా 

₹శ్లాగ్కౌ రం సరమాత్మ; గా మిక్కిలి 
దయగల uA 

ఇ గం గ్బా ఉండిఉండి కి 
గ₹గ్షగ్శా ళం రహన్యము; ఆనందము 

సముద్రము; స్వర్గము 

ma 
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₹1, ఇం గం ఆనందించుట 
fz, ఆ ఏకాంత స్థానము 

గా రాం గుట్టు; రహస్యము; [ళా 

రహస్యమైన 

7జై/క్ల చం ఉండుట; సుఖము 

శశ గం హన్యమైన; విడువబడిన; 
లేకుండు; లేని 

₹శ[7: "ఇం దయగల; రాం పరమాత్మ 

ళీఖ, జా వదవాడు, లోభి 

చా రం తగరము; ఇళ 
₹7, f కొంచెము స్వల్పము; [కం 

[ఇ కొంచెముకూడా 

daar, గం f%o రంగులేక అద్దకము 

వేయుట; ఇం fx ఆనుర క్తుడగుట 

చక, శం వేశ్య; విధవ; రండ 

ఆషా ఇలా దగ్గర; ఇగ 
రేగా ఇం గం వండుటః కార్యా 
రానా, కంబ ఇరుగు పొరుగున; 

చుట్టు. ప్రక్కల 

₹771, ఇ గం ఎద్దురంకె వేయుట; 

ఆవు మొ॥నవి అరచుట 
₹1క్కే ఆగం ఆవాలు; రాచరికము? స్వల్ప 

పరిమాణము; ర్హా రాజు; (జ్యా మిక్కిలి 

గొప్పయెన " 

ఇకీ[₹ ఇకా మిక్కిలి స్వల్పముగా 
₹13, fo 7%; Tt 
ఇనా క్తం అంతఃప్పురము; ఇ్లజ్షం తమ 

యొక్క [సమరాచినది 

ar గం పొర్ణమి; పున్నమరేయి; 

| 

గగ 7) 
పా (కం 
ళా ళం బూడిద; ఖాలిగా 
TAI, ఆగం సిగరెట్ మొ॥వాటి 

నునీపా(త్ర 

rat, ఇం బూడీద; (శావణ పౌర్ణమి, 

ఆత్మీయులచేతికి కట్టుదారము 

ఇళ్గా లం ఆనురాగము; నంతోషము; 

అసూయ; ఎరువు; ఆంగరాగము; 

రజో గుణము; రాగము; రంగు. 

ద్వేషము ' 

TT? To (గా రాగమాలాపించుట, 

7 fo నిమగ్నమగుట; ఆనురకు 

డగుట; రంగువేయబడుట న్ 

గా కం (పేమించువాడు; రావిచెట్టు; 
ఛం రాణీ; (ణా ఎ(రని; రంగ్గు 

చం(దుడు; జాణ 

వేయువా డు; అనురాగముగల;: 

ఎ(రరంగు వేయబడిన 

Tm, లం రాజు; రాజ్యము; ఆధికౌర 

కాలము; శాసనము, తాపీ పనివాడు 

ళా fo రహస్యము; భ్లజ్ఞ 

₹75. ర్షం కప్పము ₹గ్లాగ్యా 
ZIT, రం లాషీ పనివాడు, ళ్షాక్ష్ 

గాఖిళి ఇం తావీవని 
TT కం వెండి; (ఇ వెండియొక్యం: 

వెండిసం॥ 

₹1721, ఈం గళం నిరాజిల్లుట; ఉండుట; 
కోఖించుట 

Er lam Ne 
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ITT. Fo గవర్నరు; రాజు 

ఇాషలగా రం ఉయరోగిమ; భా 
TIT ర్తం (కోధము; గర్వము; జ్ఞా 

రజోగుణము వలసకలిగినది 
afr, గాం రజో గుణమువలన 

కలిగినది 

కాళి గా రాజులవలె;, రాజులకు 

తగిన, గా భం రజోగుణము 

గలది 

Tea, రం కప్పము, పన్ను 

xia, శ్లో, ఆవాలు; పంక, గీత; 

వరస 

ఇసాాగ ఇం వరిమడిః వరున; 
నలావాలు 

రా 

ఇగ, Ea శోభించుచున్న; ఉన్న 

ia, గాం కమలము; జగాన 

Ts er పరి క్తి; వరున, నల్లావాలు; 

ఆవాలు 

mr. గాం సమ్మతించిన; అనుకూల 

మైన; ఆరోగ్యముగల; సంతోషము 
గల, సుఖముగానున్న 

fra, క్త ర్తొం సంధిపష్యత ము 

af, కం కమలము; నీల కమలము, 
మృగ విశేషము; గా రాజును అను 

సరించిజీవించు సెట్టి 

ఇగ ఇం రాణి: సూర్యుని భార్య 
ఇనా కం ప్రభుత్వము; (పాంతముః 

రాజ్యము 

TIT =, రం పరిపాలనా ఎద్ధతి 

శళాళా భగ చ్ రాజ్య చెభవము; 

విజయగొరవము 

ఇంళాచి్శాణా్యా ఇం రాజ్యమునకు సం 
రటుబాటు 

- 

₹]జ, రెం రాజు, రాజ్యము 

71౯, ఇం పిరికి నీచుడు, నీచము 
ఇక గ నీచుడు; పిరికి; నీచము 
ఛం జోటాట ' 

TI ఈం రాశి: xt 
afer, (జా ణా ఎ ల సె డు 

రేయింబవళ్ళు 

TIA. 0 fం అనుర కుడగుట; 
ఎ! _రదిడుట; రంగు వేయబడుట; వ్ర 

రంగు అద్దబడుట 

<ar, గం ఎ(రనిః ఆద్దక ము వేయబడిన; 

పనిలో నిమగ్నమైన; (పేమాను 
ర కుడైన 

గగ fo రాతి ₹గ్ల 
zfaz, ర్జాం మేత, దాణా 

fr భం పసుపు; రాతి 

గగ రం సాధించుట; సంతోషము; 

ప్రాప్తి 
ఇళళి ళం [కా ఆరాధించుట; 

నెరవేర్చుట; సాధించుట 

TT, శం తొడ, ster 

Tae fq అందమైన; 

(పేమించుట; రెం రాణా 

₹17, ఈం బెల్లపు పాకము 

క్త? భం బానంధి; ఇళళి 

ఇం గ్య 
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afar, ర్ం సంబంధము; కలయిక fez, } [గా దేశీయమైన; జాతీయ 

శవ కొం అందము (ల | క, 
మనోహరమైన ₹ కొం ద్వనిః కీలకము; దత్తుః లాన్య 

కారిన అగి బెండకాయ; గూబ. 
ఇష ఇం రామభజన; రామనామ 

జసము 

AT, ఇం ఉప్పు; ఇ 
గారా రం నమస్కారము: ఇ 

₹7 రం నాయకుడు; రాజు; భట్రాజు; 

ళం అభి పాయము; ఓటు; సలహా 
ఇషా గం ఆమలులోనున్నః చలామణి 

లోయున్న 

TIT Go మజ్జిగ వులును పెరుగు 

\ పచ్చడి; కూటు 

7 ఛం పోట్లాట; ఇకా 
ఇ చం చొంగ; ధూసమ్ము ర్థాం తారు 

శక ర్ఞం ధ్వని రాజు ఒకవీరుదు; 

'ధనవంతుడు; వందిమాగధులు 

ఇటా ళం చిన్నఇల్లు; డేరా గుడివె 

14, రం నాయకుడు చిన్న రాజా; 

వీరుడు యోధుడు; నేనోవతి 

₹ళ్శా రక్తం ఆంతఃపురము, నాయకుడు 

రాజు; రాజుల వీరుదు [హము; రాళి 

ఇగ ఆగం - మేషాదిరాసులు సమూ 

ఇళ [గం లంచగొడి, vara 

ఇళ్ళ, ర్భం జాతి; దేశము; "రాజ్యము 

maT: రంప్ పరిపాలనా పద్ధతి 

wef, లం (పడా స్వామ్య దేశమువ్ల: 

కధ్యతుడు 

నృత్యము; క్రీడా విశేషము, 

ఛం క శే ము; కలయిక; వడ్డి 

వడ్రరాశ; మేషాదిరానులు: వకసమూ 
హము; (ఇ్వా తగిన; సరియైన - 

వాళ, రంగాడిద, TT 

aA. శం ఆడుగాడీద; గజ 

I, f రసాయన సం; 

Taf, ఇం రసాయనశాస్త్రవేత్త 

fa, ఆగం సమూహము మేషాది 
రాసులు; కుప్ప 

గ్ర జ్యా సరియైన; తగిన, నిష్కవట 

మైన 

ఇ ర్తం డింగల్ భావలో రచించిన 

కావ్యము 

ల [గం తగిన. అనుకూలమైన; 

న్యాయమైన; సరియైన; నీష్క్మపటి. 

మైన; మంచి [యము 

ఇగ? కం మార్గము; ఆచారము; ఉపా 

Tut, తం నిజాయితీ; నిజము 

+E ర్ట్ం రాహువు; ఇగ మాగ్గముః.రివాజు 

₹[క, రం దారిబ త్రెముః ఇల్లూ 
ait. రం బాటసారి, (పయాణీకుడు 

earl, ర్ం బాటసారి; పరాయిమనీషి 

లా కం చోవిడీ దొంగ; శ 

ఇల, ఇం దొపెడీ; గ్గ 

గా ఇరా విశ్రాంతి; సుఖము 
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tear. wo పాన్ పోర్ట్; qq 

Tard, ఇం తలవన్ను; ఆక్షాయ్ 
సన్ను 

Tt, రెం కందులు; rt 

rf, రం రహితభావము; లేమి 
. చగకగ జ్యా జాలిగలవాడు 

గళ్లు ఇషం రాధ; గం యా (త్రీకుడు, 
బాటసారి 

₹క్రాః కొం రాహువ్వు ఒక పెద్దచేవ 

గళ ఆం ముజరా; జాలి; రక్షణ, 
దయ; రాయితీ; మిన వః యి౦ప్ప; 

Concession 

గి ణా రాయితీ యివ్య బడిన; 
ర ఆడశతుడు 

Renae ఇం. పదకొండు 
మానములు వనిచేనిన పిమ్మట జీతము 

చెయిచ్చెడి ఓక నెల నెలవు 

ణా ఇం _పజానీకము 

far, ళం షం CCIE 

fen, fr చిన్నప శ్లై రము; గా! 

గ ఇం ఆడవి గ్లూ వాళి శూన్య 
మైన; దరి(దుడు 

fen, ఢం వాన్యమ్ము వట్టిది 
fi, రెం ఎలుగుబంటు; భళా 

గ రం జీవనాధారము, వృ శి; 
ఆహారము 

fara: 7 f%ం సంరోషవరచుట; 
మోహితుని జేయుట 

గజ, కా నలతోషించివవాడు 

కాం 

farm, గానంతో షించుట 

fy, రెం శత్రువు; భూమి; హింన 

గర్తు రాం శతువు; క్షే 
fA రం శత్రుత్వము షా 
ff, భం తుంపర తుంపరగావాన 

కురియుట 

గ ఇం మోసము; డాబుసరి 

fn, ౦ మోసగాడు fare. (1౫ Tr 
fan, ఇం రాజ్యము; సంస్థానము, 

సంపద 

[గా గం రివాజు; వాడుక ఆచారము 
fT?» ణం సంబంధము; చుట్టరి కము 

fair go చుట్లము; శవాల! 

fart, ఇం 'చట్టరికము, daa 
fa fo లంచము CE 
Raa గొం To లంసగొండి 
fame, ఈం అంచ గొండి తనము 

fia, లిం కో పమ్ము ఇ్ఞాల్ష 
గా రోం [కా కారుట; ఇల్లా 

faz. f7 చీటికిమాటికి చిరచిరలాడు 
వాడు 

TTT, ₹ౌం ఈం ఇతరులకుకోపము 
తెన్పించుట, ఖ్య కాం కోవపడుట 

[ఇగ ఇఆగ్గిం కోపము; ty 

fret, రం అశ్వికదళాధికారి 

"గగ రాం అశ్వికదళము; మాన లేక 
పక్ పత్రిక చిన్న పృ స్తకము 

Rf, ఇం కోపము బల్లా 
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జీ 

(గం (జా కొంచెము కోపము 

మ be 

గత ఇం వ్యాస పీఠము; శెజైనా 

fr, గాం విడుదలైన; ముక్తుడైన 

(కక ఇం విడుదల fa 
శి రాం ఎలుగుబంటు; ఇన్నా 

ఇళ్ల ఇం సంతోషము 

tara, ao f¥ సంతోషించుట; 
ముగ్గుడగుట 

చేర, ఇం యుద్ధము; కత్తి గజా 
ఆకుభమైన, చెడు 

గం శరా, Zo కుంకుడు కాయ 
ఎవ? లం 

₹క, Fo . 
చు వెనె ముక; 
చేశ ఇం (సక్ సళ 
tizT, ళం తిర సారము; అమర్యాద 

చ ఇం గ్య ఖాీయగుట 
చ, [గం తాశీయున; శూన్య మెన 
గగ ఇం. పద్దతి పరిపాటి; నడవడి 
చే, ఇం కోపము; పోటీ; ఈ ర్య 

AT, ఇం గం కోపించుట 
ఇక ర్తెం తలలేని మొండెము 

శల ఇంొం ఆగుట; పనిలో 
లీనమగుట; చిక్కుకొనుట; కంచె 

వేయబడుట 

శ. ఇం fH ఏడ్చించుట; ఇగ 
rfl, ఇషం ఏక్కు ఇళ! 
ఇళ్ల శాం (పత్తి; దూది; [ఇం దూది 

వలె మెత్తని 

అలతి) 

ఇగ. ఇం (కం ఆగుట; పనిసాగక 

పోవుట 

PT, రం 

rE, ఇం 

శశణ[, రం చీటీ; చేవు తరము; హుండీ; 
చెక్కు, ఆహ్వాన ప్మితము 

₹7శ క్రిం చెట్టు క 
శ, రం బంగ్లారు: 

ఉమ్మె త్ర; f్భా కాంతిగల 

| విఘ్నము; అడ్డంకి 

లోవాయు; 

ఇళ కొం చెట్టు: [ఇ గరుకైన; నీరన 
మెన; ఎండిన; కఠోర మైన; 

ఇళాగగ శం గయకుదనము, కాఠిన్యము; 
నీరసము 

ఇళ్లా To చెంప;ముఖము; చెఖరి; 

(పవృ తి; ఆకృతి; కృపాదృష్టి; 

గాగ వెపు; ఎదుట 

Tam, fro బయలు దేదట; ఆజ; 

అనుమతి; నెలవు 

ఇళళగగా కం వీడొలు సమయము 
నయిచ్చెడిడ బ్బు 

శ, ఇం వీడ్కోలు: ఈనందర్భ 

మున యివ్వదిడిన డబ్బు 

శ్వ రం చెంప; బుగ్గ 
ఇఇ ఇం కాఠిన్యము; నిర్లక్ష్యము; 

కరకుదనము: శుష్క్టుత  [ఎండుట 
ఇళ ౫4౦ fకం చప్పగానుందుట; 

sant. lo ఉలి భి 
wire fo జిబ్బుగానున్న, వంగిన; 

నంకరైన; విరిగిన 
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నవు వసపభూాంలతాాక 

ఇగ 3 ఈం దుచింబుట" నచ్చుట శశ [ళా అడ్డగింపబ దన; మూయబడిన 

ఇషా fr దీవి; అందము; తోరివ; 

పకీకూడ 

₹f ళం కోరిక; సౌందర్యము; ఆను 

రాగము; కిరణము; కాంతి; రుచి 

samt. fo 
మెన. నచ్చిన 
ఓ 3 

aa, జా కోరిన; నచ్చిన; రం 

కోరిక; తియ్యని వస్తువు 

fr గం మనోహరమైన, తీయని; 

రుచిగల మనోహర 

కాంతిగల; ఆకలిప్ప ట్టించునది(మందు ' 

Ae Et వ 1 సౌందర్యము; yaar 

శ f రుచిగల; అందమెన; నచ్చిన; 

ర్త కర్త 

ఇళ క్తొం రోగము కష్టము; గాయము; 
భంగు 

sae, ఈం రోగి If 
శా? భం ఆలసట, బాధ్య రోగము 

rm 

"శశ, [ఇం జబ్బుగానున్న; బలగా 
ఇగ, కం. పతుల ఏ3 అలకలావవము; రొద; 

ధ్వవి ఛం బుతువు 

ఇగఖి కం పెదవి; మర్యాధ; గౌంవము; 
గీ 

దా 

ఇధి ఇం దరి ఓషధ; (ఇం ఇం 

ఏమ్బుపచి 

శ, ర్భం ఏడ్చా: ఏమట 

ఇగ, రం ఏడ్చు, కం ఏడ్నీన 

పరు చిన్న 

ఇడ రం శివుడు; రౌ(దంసము; క్యా 

భయంఎర మైన 

ఇజళాశా?, శకం ద1దజడ మొక్కు 

శfఇ₹ రం నెత్తురు: ఎటప్పు ఆంగార 
మడు: [క్యా ఎర్రని 

ఇగళ్ళగా రాగం గజ్జిలధ్వని 
ఇచే ఇగ్లిం ఎరుపు: భాగ్యా 

afr. గాం (మోగుచున్న; రుంకా 
రముచేయుచున్న . 

ఇచ్చాఛాళ్ల్యాఖా ఇం గజ్జిలద్వని 
ఇళ ర్తం రూపాయ, ధనము 

శరా, గం వెండివన్నెగల; వెండివళి 

ఇళ్ళ ఆగం ఉర్జూఫారనీ భాషలయందలి 
నాల్లుచరణముల కవిత 

ఇంక్ fo శోభ: సౌందర్యము 

శక ఆగం ఏబ్బు; ఏడ్చుట 

శశా[7 చం ఈం. ఏద్పించుటః నాశము 

చేయుట; అటునిటు (తివ్వుట' 

ఇష్ ఇం ఏర్ప ఇగ 

6, Fo కోసము; గ్ల ఇ ఇ Tt 

ఇగ fo | స్ట్ 
శ. గం కోవించిన: శశ 

fre. అం కోపెము; 7 

TAT ఇం (క ఆలుగుట; ఇన! 
ఇళ? గం నిగ్గుచేటైన; 'ఆవమానింప 

బడిన; అపకీ ర్రిగల; నిందింపదిడిన 

ఇగళళ్ళ్ ఇం ఆవమానము; సంద 

₹14గా [గం కోవించినవ ఇకక 
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శైల. శ్వా గా కంచెవేయుటః దారి 

మూసివేయుట 

క రం సాకు; ఆకారము, ముఖము; 

ఎదుటి భాగము; కొరణము; బొ 

గము; ధ్యానము 

ఇక శాగిం (వ తీ; దూది 

ఇళ ఇం చెట్లు; [గాం రుచిలేని; గరుకు 

గానున్న; ఎండిన 

ETI, 0 కాం అలుగుట; ఇళ! 

ar గం ఎండిన; రుచిలేని; రసము 

లేని; గరుకైన 

ఇళగాగ కం కరుకుదనము; కాఠిన్యము; 

రసహీనత; ఉదాసీనత 

caqmqar, గాం రుచివచిలేని 

య } శాం ఆలక; కోపము; 

ఇ₹5గా ఇం జ్యూ ఆలుగుట; కోపపడుట 

ఇరగ ఇం అలక, కోపము 

ఇక్క [గం ఎక్కిన; పుట్టిన; మొల ౩ెత్తిన; 
(పనిద్ధమైన; మోటైన 

ఇగ శాగ్గిం పుట్టుక; (పనిద్ధిః ఎక్కుట; 

వాడుక; ఆచారము; మొల కెత్తుట 

₹ రం స్వరూపము; లక్షణము, 

ఆకారము; సౌందర్యము; 

ఇరా, ర్హం ఒర అర్జాలంకారము, 

రూపాయ; నాటకమ్యు వెండీ; తాళ 

భేదము, వ్మిగహము 

effi ఆగం వేశ్య: షా? 

ఈగ) ఈం అందము; రూపు 

ఇగ రుం రూపాయ్య ధనము 

- వాళ కిం ముఖకవళిక; ఆకారము; 

గురుతు 

ఇగ శం సొ ందర్యవతి 

ఇగిగళా రం రూప పరిణామము; మారు 

ఇగాగాళ్ళా కొం రూపపు మార్చు 

eq. గాం రూపముమారిన 

ఇగ గం కెర్లిగుజ్జము; వెండి 

ఇళళి భాగం వేశ్య, [ఇ 

ఆ? గం రహస్యమైన, దాగియున్న 

xu, రం రూపాయ, వెండి; బంగారు; 

గ్షా ఆంద మైన [ఎదుట 

ఇకక. fo fo ఎమక్షమున, ఎట్ట 

అగా. ర్షం చిన్నతువాలు; చేతిగుడ్డ; 

రుమాలు 

ఇళ్ళ, కం రష్యా - 

ఇగగ 0 గం కోవవడుట; అలుగుట 

ఇరగ ఇం తలమీదిచుండు; రమ్యాభావు; 

రం రష్యానివాన్సీ గ రష్యాతో 

ఇళ్చి ళం అత్య; 

నునోరథము: మనస్సు 

₹జ1, 0 f1ం చుట్టు ముట్టుట్క 
| ఆవరించుట, శ యం పొంగుట, 

ఎక్కుట 

ఇజ్లళు 1 ఆధ్యాత్మికమైన 

చషాళ్ళా ఇ₹ొం'గ్క్ం గాడిద ఓం డ పెట్టుట; 

ఆసహ్యాముగా పాడుట 

సార ముః 
గ్ 
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Tux, 150 [పాకులా డుట; 
దోగాడుట (పిల్లలు) 

₹, రం ఆముదవృచెట్టు; గ్రా₹శ్ట 
₹క ఆగి ఆముదపు గింజ 
ఇళ ఇ రజ, రెం ముదము [గిర 
శెఇా ఇగ గురుతు, లెక్కింపు; గీత; 
rar. ర్తం ఉర్జూకుగల తొలిపేరు. 

అరబ్బీ, ఫారసీ మి(శ్రితమెన హిందీ 
పాట; ఢిల్లీ (పాంతప్పు ఉరుదు 

a7, కా జ గీరుట; గీతగీయుట; 

నత్త పెట్ట 
rf, గం నాగలి చాలు వేయబడిన; 

విరిగిన పగిలినః చిరిగిన; గాడివడిన 
క ఆగం గీఈ హ స్తరేఖః ఆకారము; 

లెక్కింప 

nf రం కే[తగణిత ము; 
Geometry 

riz, రం చిత్తుచితము; నమూనా 
(Sketch): సంక్షీ పప్పవర్ణన [బడిన 

az, {కృ గీయబడిన; చిరిగిన; వాయ 

₹1, ఇషం ఇసుక్క ఇ 
tran, ర్తం ఎడారి; Aten 
ఇషా రం ఊవిరివిడిచెడి ఒక ప్రాణా 

యామ [క్రియః పిచకారి; భేదిమందు; 
(జ్భా విరేచవకారిమైన 

శా రొ విరేచనము; భేదిమందు 
సళ్ళా ) ఇం నలును; దుమ్ము; ఇసుక 
'గ్యాఖా ఇభఫం దుమ్ము; ఇసుక; భూమి 

Sere నం re ఈనాం 

సగ ఆగం ఇనుక, aT 
a7, శా fo ఆకురాతితో రాచుట 

ఇఇ, రం ఇసుక ఇసుకభూమి; దుమ్ము 
frat, రం ఆకురాతితో రాదువాడు 

ఇరా లిం ఆకురాయి; ఇసుక 

(వదేశము; నదీ ద్వీపము లేక దిబ్బ 

hr, గం. ఇనుక మయమైన, 
TT 

అం సళ కం “ర” వర్షము “ర” కారమ 
₹7 ఇం (పవాహము; ఆధిక్యము; 

చి లుబండి; గుంప్పు 

ఛారెళ ఇం  నెటుడు; తోపురు 
(కిక్కిరినిన గుంప్ప ఆధిక్యము 

తాల ఇం [ఈం సడ(దోయుట; నెట్టుట; 
మితి మీరితినుట; 0 fh 

పూ ర్తిగానిండి యుండుట 

నషా, ఈం షౌ ₹3 
షా, ర్తొం దాడి; ఆధిక్యముు (క్రీక్కింరినీన 

గుంపు; సమూహము, పం కీః వీట్ 

ఉరవడి 

క్ర, ర్ం గొ రెలమంద 

sr, రం జీడీలు 
క్ర, ఇం చిన్న జీడీలు 

: శా రాం పట్టుదారము; పట్టువస్ర్రము 

పట్టు 
arf, [క్యా 

పట్తువలెనున్న 

₹4[= కర్తం నార; వీచు; సన్నదారము 
₹కః శారి చవిటి, నేల 

పట్టుతో తయారైన, 
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కణ, ర్షం కుదువ; తాకట్టు; గాళ్ళ 
సెళ్షగాళగ క్షం కుదువ పెట్టుకొన్నవాడు 
tear, రం రాకట్టు సత్రము 
వెళళ, శ వ్యా సపీళము, fg 

fa, ఇం (పజిలు, రైతు 

వ (ఇం రాతి; రేణువు 

గా ఆం తు (పేజిలు 

₹కా ఇం గుంపు; సమూహము 
గా 

అ కి వె క్; (A 

గాలా | రం వండుక; ఇల్లా! 
₹T- ₹గ్గిం (ఆటలో) మోసము 
ఇ, రం నగదు డబ్బు; రొక్కాపమ్మ 

కము; గి అడ్డంకి; నిషేధము 
ef, Benn 
ఇతె, | శం అడ్డంకి; నిషధము 

ఇకక, ఆగ౦ రొక్కము; మూలధనము 
₹ఇాక్రై ఇళ్ల? ఇం నగదు చిట్టా 

Teg fale flo రొళ్కపమ్మకము 

defer, కం కోకారికార; Ti! 

చెసారా గం ff ఆప్పట; అడ్డ గించుట్క 

నిషేధించుట 

గ కం నూనెపదార్థము; వార్నీష్; 

షాలిష్; మెరుగు 

శగగాళగం గొం వార్నీష్ లేక పాలిష్ 
చేయబడిన; కాంతిగల 

రూ గం నున్నని; 
దిడిన 

'మెరుగుసైట 
చి 

fre fro భం రోగమగల స్రీ 
ఇగ, షం రోగముగల ఇళ్ల 

far, కం లోగ క్యా 
గా. [కా రచించునట్టి; ఇం పెన; 

ఆకలి పుటించునటి 
ళు లు 

ఇఇ, గోరోజనము; శాం శోభించునట్టి; 
ఇంపైన; కాంతిగల కుంకుమ 

ఉలీ పాయ 

చ, రోజు రాం దినము; గాం గ్యా 

(పెతిరోజు 

గాగ రం వృత్తి వ్యాపారము; 
జీవనాధారము we 

బెళ్తగాల్ళి రం వ్యాపారి; rT 
uma రం డైరీ; దినసరి కార్య 

వివరిణి 

77, రం వంచాంగమ్యు దిన్గహ్నత్రిక 

Y-a-T fro గాం (సతి దినము; 

ఎడ కెరివిలేకుండా; (క్రమముగా 

చనాగా. ఇం నాడుక భాష; [0 గ్య 
(వేతిరోజు 

ఇళ్ళ Ta fF గా రేయిందివళ్లు ; 

ఎలపూడు 

Tr, Fo 
సమాధి 

Tn. గం గం (ధకిరోజు; గలా 
ఇగ ళం ఆహారము; జీవనాధారము 

చక] కం రోజుకూల్సి ఆహారము; 

పింఛను; కాం (ళా (పకిదినము 

ఇటీ భీం ఆహారము; రొ టై 

ఉపవాసము; రమజాన్ 
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వనక 

₹క7, కం విఘ్నము కంకర లెళా కం అల్లరి; ఘోర యుద్దము, 
హ్ Zo ఏడ్పు ఇ? అంట్లుతోమివంట ' యిల్లు ఆలుకుట 
ఇ ర్తం వింటినారి లన్న? Tf, భం కుంకుమ; 
ఇ కం [గా దుఃభించుట; ఏడ్చుట; dat, రం వెం్యడుకః ఇళ్లా 

రం ఏడ్చు, దుఃఖము ఇగ. హై బహిరంగ మైన; (వనిద్ది 
ళా రాం బాణము; నాటుట, అడ్డంకి జెందిన, [పకాళించెడుః మంకు 
ఇ, సష్లాం నాటువాడు; స్థాపకుడు చున్న 
శరా రం నాటుట; లేవనెత్తుట; లేపము ఇషా. గిం సన్నాయి; COLE 

పూయుట; ఆరోపము 7217, కొం కిటికీ! aT 
చ శ f5ం నాటుట; విత్తులు | Rr, గం బుద్ధి మంతుడు; 

చల్లుట; స్థాపించుట; ఆప్పట గ 

శ. | శ! ంనాటువని; పెరువేయిట ₹ షాక్ ఆగం నీరా; వెలుగు ఇక్షు ఓ ఇళాళ్ళా ఆగం (పకాళము; దీవమ; 
గ; [కై నాటబడిన; స్థావింపబడిన జ్ఞానజ్యోతి; కంటిచూపు; దీపోత్స 
గా రెం పలుకుబడి; [పభావము; వము 

(సతాపము, ఆత్యంతభయము ళా ర విరోధము, కోపము; 
Taz, రాం అంత్యతభయము; (పతా ఆవేశము; చిరాకు 

పము" చ, [గాం కోపగించిన; ఇళ a గూ పలుకుబడిగల, గందీర ఇళ్లు రం మొలక; ఎక్కుట; మొగ్గ 
మైన; శేజన్వీ Te, రెం ఎకి కూ ర్పొనిన వాడు 

ళా, ర్దెం వెండుక; ఉన్ని; బెజ్హము ఇళ, రం ఎక్క్కైట; మొలకెత్తుట 
గాడా కొం ఉన్నివస్ర్రము Er ఇం f%0 ఎక్కుట; పొంగుటి; 
₹గకా కం గగుర్పాటు; రాలా చం గం ఎక్కింంచుట; వై కెత్తుట 
fr గం గగుర్పాటు జెందిన; | af, రం ఎరుపురంగు; రక్తము; 
gf కుంకుమ; (కం ఎర్రని 

గాస్ ఇం వెండుక గ్గ మ(రెచెటు. రావిచెటు; ఒక 
గా aa గోల్. వట దార్మిద్యము; చక ఇ ఎక్కునటి క్ట 

0 టి కోలాహలము; ఉపద్రవము; గం | 7m, 0 కాలరాచుట్క; గ స్తీతిరుగుట పచ ఫ్ ఉద 

సే (టందమైతు దుష్జమైన | శా ళం మర్దనమ్యు ఇఇ 
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<a, ఇంగ్గాాం కాలరాచుట; Tigra, కం గ్ల లుంటుట 

హతమార్చుట: చితుకొగొ ట్టుటః; శాగక్త!, గా శగిం పంటిది 

మర్దించుట Fm, రం లంగరు: గుదికొయ్య; 

గ, ఇం నడక వేగము; నీటిడరవడి; 
పద్దతి; ర్పం ధ్వని. 

లేనా. గాం పగులు; దెద్దిము; కిటికి 

బిఇ? ర్వ లోట; సమాధి 

శిఇ, రాం రొ(దరసముః ఎండ; (క్షా 

భయంకరమైన కోపము 

ఇగ ఇరగ్గిం ఆనందము; కాంతి; శోథ 

సొగమ, ఉల్లాసము 

శషభళాం గాం కాంతిగల, ఉల్లాసము 

గలి? అలంకృత మేన 

చా, రం వెండి; ణా వెండివలెనున్న; 

'వెండితోచేనిన 

₹, రం రౌరవనరక ము, ణా 

భయంకర మైన; ధూర్తుడు 

ఇం భం కోలాహలము; అలరి 

er, రం గోల; కల్లోలము; అలరి 

Yar, గం ళం Ta 

ఇిళ్గాగ!, తం షా ఇభ కాంతి; 

fran 

ల్ 

శాఖా ఇల్గిం నంహళద్వీపము; నడుము 

ఛగ ఇం గోచి రం రంకుమగడు, 
కుంటితనము; (క్యా కుంటివాడు 

ఇళళ్తా, [షం కుంటివాడు; గాం లంగరు 

తక, "ఇం వికలాంగ మైన కుంటి 

47 

కళిపు(తాడు. అన్నస త్రము; పెద 
య శ్ టు 

గొలుసు; లంగోటి ఛి డన్న ము; 

(వేలాడగట్టినబరువు ( పెంయ్య అము): 

(ఇా బరువుగల; తైంటరియైన 

శక, న్న తుంటరితొన ము 

ఇగాళి rT 
sax, fo కొండముచ్చు; కోతితోక; 

గండుకోతి 

శగణ, కం తోక గా 

mz, రంపహల్వానులు ధరించు 

Fier, లంగోటి; గోచిపాత 

త7Tగfear ఇ1₹, రం బాల్యమ్మిత్రుడు 
₹#nete గం గోచి: ఇగ 
ఇళాణ గం నియమములనుల్ల ౦ఘంచు 

వాదు; దాటువాడు 

శల, రెం లంకణము; దాటుట; గుఖపు 

దూముడు; ఉపవాసము 

శ, ఇం f్ఞం దూకుట; దాటుట్వ 

ఇ లంకణముచేనిన 
ఇల గ్య దాటదగిన; ఉల్లి ంభఘంప 

దగిన 

తగ, f70 ఉపేకీంపబిడిన, దాటవిజిన 

ఛొణ్బు, స్వం దాటదగిన: అతి క్రోమింప 
దగిన 

థర, (70 మూర్చుడు; మొంటువాచు 

7 ఈగ, దిదాయి శ్రా 
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Mee గోరి గొ కాముకుడు; రం వ్యభిచారి 
రకంగ! ఢం వ్యభిచార ము, కాముకత 
GED “రం రందిము; లంచము, ర 

ఆలస్యము; ణా పొడవైన ' 

రష్యా, రం అంక సంఖ్య; ₹ం నక్క 
ఇల (జ్యా పొడవైన; ఎతెన; పెద్దదైన 

కాళ్లు అగి పొడవు: ఎత్తు 
s-aer, fo విశాలమైన; గ్ా 
శశ భా పొడవు; ఎత్తు 
రషాగ్గాధంళి రం మరణము; దూరప్ప 

యాత 

₹గొగా, _వేలాడెడ్తి, ఆశ్రితుడు 
TET, Fo వెదముత్రాశ్ర 

ఇక ఇక. రం ెబ్లుగొటు విట్ట; 
ఏ wood Pecker “[గౌరడి 

శక ఇఇ రం నీవంగి; దుమ్ముల 
శాక క, ర్తం కి! జిరావీ 
కాశి 3, రం కొప్రెలు కొట్టు లేక 

అమ్ము వాడు; కలవ వ్యాపారి 

గశాక్టగ, రం కొయ్య మొద్దు; శ్యాక్యా 
కాళ అf[0 కొయ్య; క్టెః లాఠీ, 

వంటచెరుకు 

ఛక్షా ర్ట బిరుదు; మారుపేరు - 
TRA. రం పక్షవాతము, భాగా 

తష ఇషం గీతః పం క్తి శమము 
శ్య్రాడా ర్భ లాకీ; బె త్రము; కర 

ర] అం కర్రు లక్ష 
శాణాల్లా కం కొయ్య మొద్దు 

అగ, గా ఎ్యరవి,. శాఖా 
శాఖ, ర్య పారాణి, చింపిగుడ్డ 
శల, గా లక్ష; కం గురి; నెనము, 

లక్ష్యము 

ఇక్క రం లత్యార్థ 
శబము; అక్ష 

అజ, రం నిర్వచనము; ఉద్దేశ్యము; 
గురుతు లక్షణము, పేరు, నడవడీక - 
న్వభావము 

అభా కం గురి? గా 
గ, కాగా లవత్యము; గుర్వు సాధా 

రణ అర్థ ముగాక భిన్నా ర మున్న 

తెలుప్ప శబ్ద శి 

ధగ జు చూడబడిన నిర్దేశం 
బడిన గుర్తుగల, ఊహింపటికిన; 
తెలుసుకొనబిడినో 

ఇ₹ఖిగా కం గురుః మచ్చ 

శా, రం ఉద్దేశ్యము, గురి; కోరబిగిన 
వస్తువు,లక్షణచే తెలియదగిన యర్థము 

తెశాగా రిం లక్ష్మణుడు; ళం చూడ 

Tan, ఇం fr చూచుట, తెరిసీ 
కొనుట; (గహాంచుట 

ఇరా, రాం లకెధికారి 

ఇకక ఆగంగు _రింప్పు; గుర్తు 

7a, ఇం గ చూపుట: ఇం గ్య 
ఆగపడుట 

Tar, రొ గుర్తు, లక్షణము; చిహ్నము 

తరుముట 

మును తెలిషెడి 
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77, రం లక్క గాజులు చేయువాడు 

శశ, ఈగ లక్కొగాజులు 

శ(=[, రం నీందూరపుడస్సీ: లక్కు 

గాజు; అంగరాగము 

ఇగ కం ముక్కా, జ్ఞా? 
శా గిం తత్పరత; (పేమ; ఆరా 

వరకు, దగ్గర; కొరకు; వెంట; 
సదూన ముగా 

శక, [కొం అందమైన; వాకా 

శగశ, ఇషం రమారమి; సుమారు 
అణా ఆగం యేమ తత్పరత, 

(ప్రవృత్తి; రం ల గ ము; ఒక 

మృగము 

PTT, ౫0 (50 అతుకుకొనుట; 
(పారంభమగుట; రాచుకొనుట; 

_గుచ్చుకొనుట; అంటుకొ నుట; (పేమ 

కలుగుట, చేరుట ఆగుట; ఖర్నగుట; 

లగ్నమగుట; తెలియుట 

PTHT, 5 సుమారు; రమారమి 

ఇగ, ఇ బలహీనమైన; బక్క 
చిక్కిన 

ఇగ ఆగం ఆరోపముు సంబంధము 
PTT కళ ఎడతెరిపి లేకుండ; 

నిరంతరము 

శ కం భూమి పన్ను, కప్పము 

2721, గం గం కలుపుట; నాటుట; 

పూయుట; తాకించుట; _పారంభించుట; 

ఖర్చు పెట్టుట; దెబ్బకొట్టుట, చేర్చుట; 

గుర్తు పెట్టుట; ఏర్పాటుచేయుట, ఆశి 

గ 

కించుట్క వరుసగా పెట్టుట; 

వెట్టుట; పొతుట 

Tm ఆగం కశేము, ఇగ 
ఇగాళిగాు ౩54౦ చివరివరకు, పర్యం 

తము, లగాయతు 

7, ఇగ్గిం (పేమ; 
సంబంధము; వకుస; రం చుట్టము; 

శ. ఆగిం సంబంధము; (పేమ 

TIT, Fo సంబంధ ము; నగా 

శ, ఇం సంబంధము; (సీమ; 

అగ, ఇం సంబంధ ము; పులునుకూర 

mf, ఇం (పేమ; ఆకలి; కోరిక: 

పక్షపాత ము; చిన్నకొ క్కెపు కర 

PH, Fo బొంగు; కార్యారంభము; 

పెద్దకొ క్కె_పుకర్రః పడవతెడ్డు; 

ఇగ, అం చిన్న కొకెంపుక(రః 
గాలము 

ఆ ర్తం పెండ్లి ;వివాహముహూ ర్హముః 

జ్ఞా తగులుకొనియున్నది; మత్తె 

ర (ఏనుగు): 

, 9 లభ్వుక్షర ము, fh చిన్న; 

క; చులకనడైన్య వడిగల; 
PT, శం పిచత్వము; అనామ 

ధేయత; ఆవమానము; . 

fe [ం మూర్జుడు; బ్ఞాళ్ల 
qaqa. శం మూ_్రవినర్డనము; 

"అల్పాచమానము 

ఇఇ ఇం వంగడు స్వభావము; స్థితి 

స్థాపకత్వము 

పదును 

సన్నిపాత 
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ఇళ ] గం న్దీతి స్టాపకత్వము అశ, గ్య (పియమైన, రుచిగల 

ఏహి మాటి వంగుట war, 

శ, ఖం గం వంగుట FHI, (గాం నీగుగలః ఇబ[ణ? 
ఈగ, ఇం కిం శా ET, 

ఇష్యాగాగ గాం [గం వంచుట; ఇ 
అశ. గ వంగెడు స్వభావము 

గల వంపస్పగల - 

అశ], గం వంగెడు స్వభావము 

గల:.వంగిన 

ఇళఇ fo 

కోమలమైన 

diem, ర్తం మె తదనము; సులభ 

ముగా వంగుట 

ఫాం, రెం గురి, నెపము, లక్ష; ఇజం 

అదీ 

వంగాడు; మెత్తని; 

mT Go లక్ష్మణుడు, లక్షణము; 

ఛా § చిహృము 

ఈాళ[, రం చిలప; నూలువిచ్చ 

ఇతః ఇం లక్ష్మీ; ర్య లక్ష 
తాత? go ఒక అశ్వజాతి, శాం చిన్న 

నూలుకండెః లక్ష్మీ 

ఆశల, మంచిరుచిగల; కర్ణ మధుర 

మైన 

గ, 0 గం నిగ్గవడుట 
ఇర. కా ఆగం నీగుపడునది; 

tt సిగ్గరి మొక్క 

తగ: ₹ం [౪ 0 నగ్గుపడునట్లుచేయుట; 
ఇం స్యాం నిగ్గువడుట 

1, రం సిగ్గరి మొక్కా 

శాకాశార చగిం సుఖము; రుచి 

శా, fం రుచిగల 
PII To నీగ్గు; (ప్రతిష్ట; నీగ్గరి 

మొక్క. 

శా షం నీగ్గుపడీనః ఇగ 
ఇరాాల్దా రం నీగ్గరి మొక్క; (జ్యా నిగ్గ 

గల 

లరాళ్తో కాళ్ళ, ణా నీగుగ ల; గానా - 

శ, గం నిగ్గుపడినః ఇగ 
ఇక్క కృం తప్పిదము; మూర్దుడు; దోంగ; 

ఇం వెండుకల కుచ్చు; అగ్న 

జ్వాల 

శాz్ఞా భోం (వేలాడుట; వంగుట; 

ఒయ్యారము; రులుకు; రం మోస 

కాడు; దుర్మారుడు 
a 

ఇ౭ఇిగ్భా రం బులాకి (వే లాడుటి, 
ఒయ్యారము 

mama, ఇం fro (వేలాడుట; డ్తిశగుట; 

ఆలస్యమగుట , 

అచ; కం మందుచీటీ; పోకడ; పద్ధతి 

అగ, ఇం గాం (వేలాడవేయట; 
ఆలన్యముచేయుట 

అ౭శ[1 గం వంగెడు; ఊగెడు 

అ (ఇ1), గం . 6వేలాడెడు, 

| ఊగెగు 

\ 
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ఇలాగా రం ఉత్తరేణి, fr 
ఇషం ఖం వా బలహీనమగుట; 

అలసీపడిపోవుఏ; అనుర కుడగుట; 

వాడుట; అశకలుగుట న్ 

౦ అసృషమెన;/ మాట 

శర, లము maya A 

ఇక, ) పాటువడుచున్న- శ కిలేని 
ఇంగ ఇం కులుకు; ఒయ్యారము; 

తొ(టుపాటు _ 

Teer, ఖం గాం తడబడుట: చలిం 

చుట; అసుర క్రడగుట 

ఇరా ఇం దబిలహీన మైన; 

సీచమెన; ధూ రుడు 
అ —_ 

శ౭[, ఇం కలబడుట; కొట్లాట: 

తొ|టుపాటు 

mer, గా పర మానందభరితుడై న; 

ముగ్గుడెన 

భః a బొంగరము; ఇల్లా 

అరగ ళం జుల్పాలు; అలల 

ఫొ 3 To బొంగరము; స్యార్రార్రా 

ఖల ₹: రాగ ముంగురులు, జుల్చాలు 

ఇకా. ఇం మోసగాడు; దుర్మాఢడు 

శాల రం టౌొంగరము బలు; {కా 

ముగ్గుడైన 

ఇళ్ల? కం లాఠీ 

ఇ, షం కర్రసాము చేయువాడు 

అశ. to కో(రసాము 

ఇఇ, f లారీలో కొట్టువాడు: 

. “కర్ణకఠోరమైన (మాట) 

లంవటుడు; 

భలం రం కొలతబద్ద; 

దూలము, సంభము 

శరా కొం లొర్వీ గాం 
ఇవే, [కొం కర్రసాము చేయువాడు 
అక్ర ఇం క లియబడుట; పోట్లాట 

ఇక ఇం వరున్మ హారము; 
పేట 

అకక భగం బాల్యము; 
కత్వముః చిలిపితనము 

శాక్టశాగ7? రం బాల్యము ఏల్లి తనము 
శక్టశగ, రం కుమారుడు; బాలుడు 

ఇళ్ల! TIT, Fo కుంటుంబము, సంతా 

నము 

ఇఅక్రఖళ ఆగం బాలిక; కుమా ర 

అ. [₹0 ఇం చంటివిడ్డ తల్లి 

FETT, ఇం గం తొ,టుసడుట; 

చలించుట 

7౭? | ఇం తొటుపాటు; 

క? ఖం సూ కలియదిడుట, వాదిం 

చుట; పోట్లాడుట 

ఇళ్ల ఇగీం యుద్దమ్యు విరోధము; 
వాదవివాదము; కు స్తీః పోట్లాట 

ఇక” fఇం యోధుడు; పోట్లాడు 
వాడు | 

శక, ₹ం సం పోట్లాట పెట్టుట; 

మురిపెముచేయుట; చిక్కులో పెట్టుట 

అశ్రాగగ!) (గాంఇం తర 
జ్ మం అప 

ఆక కాగ హారము; పెట; పం కీ 

వానము, 

పం కీ. 
అనీ నో 

ఆమాయ 
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1, fe (ప్రియమైన, ముద్దయిన 

ఇాశ్తేగ? గం ప్రియమైన; పోట్లాడెడు 
ఇళ రం ఎడ్ల దిండి; కేళాగాళ్ల! 
ఇగ, ఛం చిన్నఎడ్డ బండి 

ఇగ్గా గిం దుర్వ్యుసనము; లా 

ణ్గాం నీచుడు; ఎప్పుడూ 
ఇళ తన్నులు తినువాడు; ర్తం 

ఇభ (౧ నేనకుడు; కాళ్లుతుడుచు 

పట్టా 
అంక గం శన్నెడి పవవు. 
ఇగ, ఇం తీగ; ముత్యాలహారపు పేట 

శక, ళం ఈం కౌలరాచుట; 

'తన్నుట; చీవాటు పెటుట 
ox) బి 

ఇరగ ఇం సౌకుమార్యమ్ము 

అందము; ళోభ 

TIT, 

a3, 

IEE aD శం 

హారము 

ల, (శాం పీచుడు, ఎప్పుడూ 

ఇగ్షాళా | తన్నులు తినువాడు 

ఇగ ఇంప కౌలరాచుట; 

వాగుగా తన్నుట 

ఇంపైన - 

[కం పొదరిల్లు: అజ్ఞ 

చిన్నతీగ; ముత్యాల 

రుచిగల; 

Mm, [౯౦ రనికుడుు గగ 
dig» రం సవ్వించుమాట; హాస్య 

రసపూర్ణ మైన చిన్నకథ; 

mma: f7ం 
మాట్లాడువాయు 

ఇళ్ళ కొం చింషిగుడ్డ; గుడ్డ ముక్కు 

శాల, ఇం గుడ్డ పేలిక; పశువులతన్ను; 

తన్నుట; చొంగరప్పుకతాడు; 

శ, [0 తడిసీన నిమగ్నమైన; 

మెదిపికలిపిన 

ఇళికా flo చీవాట్లు; పెడలాగుట; 

పరాజయము; హోని 

ఇషాణ్త్రగం ₹ం గం. మిరదచేయట, 
చీవాట్లు పెట్టుట; ఓడి౦చుట; 

కాలరాచుట; ఇబ్బంది పెట్టుట 

aden, ₹ం ఈం బురదచేయట; 

పడలాగుట; ఓడించుట; ముప్పు 

తిప్పలు పెట్టుట; చీవాట్లు పెట్టుట . 

శరణ, ఇం గం. దిరువుగానుండుట; 

బరువువేయబడుట; చనిపోవుట; 

ఖై దులోపడుట 

శ, ₹ం ఈం దిరువువేయించుట 

I, | రం బరువు; భారము 
Aa, 

ఇఇ క్తం బరువు; , భారము; ఐరువు 

వేయుట 

అజ్ఞాఖ, 
శా, | (గాం బరువు మోనెడి;[ వళువు! 

| ఇకక 
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భ్ర్ర్త / ఇషా 

అత్తకి గం సోమరి; శ్ర 
ఇశ్రశగగా ర్తం సోమరితనము, gett 

ఇ ఇం కాంతి; చురుకుదనము; 

అగ్నిజ్వాల; వేగము 

లాగగ్సు ఇౌంగొం విరుగుకు (ప్రై 
వడుట; వేగముగముంగొకు సాగి 

పోవుట [ వేడిగాలి . 

అక, ఇం అగ్నిజ్వాల; వేడిమి; 

ఇరగ కా గం ఆంటుకొనుట; 

పూయబఐడుట; చుట్టదిడుట; కౌగలించు 

కొనుట 

TAT, ఈం fFం నిగనిగలాడుట; 
కదలుట; మెత నివసువులువంగుట; 

ఇం [0 రతి జళిపించుట; 

కదలించుట 

అక ఇగ కత్సిరుిపింపు; 
కాంతి; వంగుట 

ఈ, ఆగం జిగట పదార్థము గంజి; 

పాయనము 

రారారా ళం (జా 

వంచుట 

ఇరా గం చెప్పబడినది; రం కథనము; 

మాట 

శర, ళం చుట్టుట; బిగింపు; చిక్కు; 

మెలి; పటు: 
స | . 

ఇ ళం చిక్కు; చుట్టు: మెలి; రం 

చిక్కుకొను లేక చుకైడివస్తువు 

"ఛి. ఇం గం చిక్కులో షడ 

చేయుట; సనలువెపులా చుట్టుటః 

మెత నివస్తువు 

‘amamhr, ఇం 

మడత పెట్టుట; 

పూయుట 

ఇషిరళ గం చుట్టదబడినవ గూడార్ధము 
గల; మెలివేయబడిన, తిరుగుడుగల 

శరర ర్త త్య ఇగ లేటా, వడికీన 

ధారమును చుట్టుటకు ఉవయోగించు 

ఒక పని ముట్టు; 

(దవపదారము 
గు 

కత్సియళివింపు; 

కాంతి, వంగుట . 

ఇార్గోళగ్సు గ్య దేశదిమ్మరి; దుర్మార్గుడు; 
ఇఇ, ర్థం మాట; శబ్దము; 7m 

గం f7ం ఓక కం మాటః 

TEMG ఇ (ఇరా 

ఇరాని శద్దిసం॥ ఇళ 
mT. రాం శ బ్లార ము? ఇ 
mp, గాం కోతలరాయుడు, qq 

amit, జం వదరుబోతుతన ము 

ఇకా, ర్తం పెదవి, ఆందు 

అక. ఇగ[ం గడబిడ; అల్లరి; 

అన్యాయము; ఆవ్యవస్ట్ | 

అజలే!, ఆ చెట్టుకు కటైడి కల్లుముంత 

7a, గం వదరుబోతు? అబద్దాలాడు 

వాడు; ఎడమ 

aa: ర్తం దూదినింపిన అంగీ 

₹ఇ1/ఇా 170 పరిశుద్ధమైన; రం సారాం 
శముః సారము 

ఇఇ గం ఆబిద్దలాదెడుః వదరుబోతు 

శ, ₹f[ం అవిద్దమాడుట; గా 
చాడీలు చెప్పువాడు: ఆబద్దాలాడువాడు 
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శః [0 TA ఆంచులవరకు; 

(నిండిన, (కిక్కి-రిసీ (యున్న)? 

ఇఇెళ్ళి రం లోకాచారముః రీతి * 

శ, రాం లా వైనదుడ్డుకర్ర, 

శ్ర, గొం లభించిన, ఆర్మీ ంపబడిన 

శాఖ (ఇ సొందబడిన, కాగ 

ఇ, గం పేరు (ప్రతిష్టలుగల 

శా, (ఇం పొందదగిన 

ఇగ, ఇం ప్రాప్తి లాభము 

ఇలా షం న్యాయమైన; పొందదగినది 

క. ర్తం సీటివట్టి వేరు; am 

ఛగ్యా[, కం ఉణకాలము, ఇఇ 

ఇషు ఛం స్వరము; తాశముయొక్క- 

కాలము; సమము, ర్తం నాశము; 

క లసిపో వృట్కః విశ్రాంతిస్తానము వళ 

యము; ఆలింగవము; సంగీతములోని 

లయ; లీనమగుట 

ఆగాక, ఇం బాల్యము; పనితనము 

ఇగ], కృం బాలుడు; కుమారుడు 

ఛీ ఛం బాల్యము; పనీతనము 

ఇ, ఛం శె ఇళ్ల 

కాగ ఛం ఆతము; త(వమెనకోరిక 

అశ], ఇం స్థా ఆ్యత్రవడుట, కుతూ 

హలపడుట 

అత్యాశ, ఆగం సవాలు? క్రయ్యమునకు ' 

- పలుపు 

THT: ళం EA సవాలువేయుట; 

పోట్లాదికు (ప్రోత్సహంచుట 

ఇళిళగగ ఇం ఈం సీరాశ పడుట 

మోహీతుడగుట 

1, ₹ం f1ం ఆ శ పెట్టుట; 

ఇం (కం శురాశసడుట; మోహతు 

డగుటి 

maxi, గం చేరాశగల; ఈశ 

పుట్టించునట్టి 

అభ గం నాలుక; త్రీ 

శశ, ఇం చెవిలోలాకు 

అ రం (ప్రియుడు; ముద్దువిడ్డ 

క, శం ష్యరదనము, ఇ 

₹₹/౯ రం నొసలు, అదృష్టము _ 

eT, To ఆభూషణము; రత్నము; 

నుదుటిబొట్లు; ప్రభావము; గుర్తు: 

పశువుల నొసటిచుక్కం: (ప్రాధాన్యము; 

తోక; కొమ్ము {4 ఆంద మైన; 

ష్యర్రనిః (శేష్టమైన; గుర్పుగల 

౭, ర్భం బాసిక ము 

ఇళ, ఆగం ఎర్రదనము; సౌందర్యము 

అగ, గం (వియమైనః మనోహర 

మైన; స్త్రీల శృంగార చేష్టావిశేషము.. 

అగ, ఢం సౌందర్యము; qe 

అశ, గం ఎరగానున్న: ౫1౫7 
శా. రం ముద్దుబిడ్డ; న్ల్తలకు మురిప 

ప్పపేరు 

ఇల భం నాలుక; ¥rd 

శా ఇగ ముఖిసుశి; 

mee 5 rea 

| తూ కొం రివంగముః ఇ 
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ఇకా రం అగ్నిజ్వాల; కోరిక; ఆళ;! 

వెలుగు; గాం 

కోయుట; వినాశము; స్వల్పాంశము 
త ర్యం ఉప్పు; [క్యా ఉప్పని; అండ 

మెన 

అ, (గాం ఉప్పుకలిపిన 

శfmmT, అగిం సౌందర్యము ఉప్ప 
దనము 

ఇబ రం (పంట కోత; కోతకూలి, 

ఉప్పు; కొడవలి 

47. గం తన్మయత్వ ముజెందిన; 
మగ్నమైన 

ఇ నిం అగ్నిజ్వాల: ఇరా 

ఇఇ, రం బహున్వల్పము; కొద్ది 
సంబంధము 

ఇాజగ పేలాలు? ఒకపక్షీ 

అగ, అత్యవసర సామగ్రి; యాత్రా 

సామ్మగి 

TAIT: గాం ఆవుదూడ; క 

Td, ఇం వదరుబోతు; లంపటుడు 

దీపపు లవుడు; 

ఇకా, గా నైనిక శిబిరము; గుంపు: 
నెన్యము 

mmm గం దాడి, ఇల్ల 
ఇళళి గా ఓఉడలోపనిచేయువాడు; 

చిం ఓడ పనివారి fa 

నసేనానం నౌకా సం॥ 

భాష; 

ఇరా రం జింగురు; బంక; ఆకర్షణ 

శవా, ౦ బంకగానున్న జిగురు 

గలి; ఆందమైన 

Tr, ఖం (ళు ఆగుపదుట , తళ 

తళలాడుట; ళం (జాం అంటించుట, 

అతికించుట 

శ, [కొం జిగురుగల; గణా 
ఇగళళగగి 70 గం. అంటుకొనుట; 

బంకగా నుండుట 

ఇళళి] క్షం, ₹f[0 బిగురుగానుండుట; 

బంకగా వుంది ఆంటుకొనుట 

sf, జాం థోభించుచున్న; తేటతెల్ల 

మైన 

mt, ఇం లోభము; ఆకర్షణ; సంబం 

ధము; మజ్జిగ చక్కెర కలివిచేనిన 

ఒక పానీయము 

శశ f7ం దింకగానున్న, జిగురు 
గలి; అందమైన 

ఇ₹౯౭గాణాగా, కం గం ఏదోవిధముగాః 
మెల్లి మెల్ల గా 

శ, గం ఆలినిన; బలహీనమైన; 
నేర్చుగల; శోభాయు క్రమెన 

ఇళ్ల ఆగం దింక; జిగురు; చక్కెర 
కలిపిన మజ్జిగ మజ్జిగ 

శాడ్టేశగ రాం పావడ; పరికిణి; లంగా 

శక ఢ[0 కాంతి; శోభ; అగ్నిజ్వాల 

తక్షణ, కం జ్ఞా అ్యతపడుట; గాలి 

వీచుట; గాలికివూగుటః ఆగ్నిజ్వాలలు 

కాదుట 

ఇకక ఇగ్గిం గొరీ; ఇష 
శజ్టనా ర్భం పొందుట; లాభించుట 

అకా కం అప్పిచ్చువాడు? గ 
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Tir. ఇం గ్లూ కోతకోయుట; 

పొందుట; కోయుట 

ఇక, గం పాపి; అf 
శక ర జండా; వదులైన దు సులు; 

ఓక చిలుక 

ఇగ్షగా రం మాంసము; గ్గాగ్లా 

ఇళ్ల, ర్భం క్షణక్రాలము; జ్ఞ 

ఆకాశ శ అల; అనందాతిరేకము; 

ఉల్లాసపుపొంగు, గాలివూష్ప 

ఇ, కిం. ఆల; ఆనందము 

శశైరగగ ఇం fo ఆలలుగాలేచుట, 

కంషించుట; ఉల్లాస ముగానుండుట 

ఇం [౫0 కరలించుట 

శా ఛు అలి; ఇ 

శ్చ భం అల గా సుఖభోగి; 
చంచలచిత్తుడై న 

ఇశ్షైలిళగ {కా అలలుగల 

శశ గం పచ్చపచ్చగానున్న; EA 

జ ఆలలతోకూడి 

రకల, గం పెరుపచ్చతోనిండిన; బలి 

విన; ఆమితానందముగల 

eR, ఇం [గ్య పైరుపచ్చతో నిండి 

యుండుట; ఆమితానందాభరితుడ గుట; 
వికసించుట; బలియుట 

ఇక్ష్యాకు ₹ం వెల్లుల్లి పాయ 
అణ (జాం ఉత్పాహముగల; పచ్చన్ని 

ఇలారా గూ కడుప్పబ్బునట్టు నవ్వెడు? 
ఉల్లాసముగల; ముగ్దుడ్డెన [మోకు 

శ, ఇగిం (క్రాడ్యు వడవకైడి 

PTF 

అగ్జ్ఞ, ౪౯౯0 వరకు; పర్యంతము 

ఇకా ఇం చిన్న ఇళ్గాం 
పర్యంతము 

ఇక్లై రం నెత్తురు; a7 

ఇర్జెళ్ళక్ష[ఇ, [ఇం రక్కనిక్కమైన 
ఇ, భం సరిమాణము; నడుము 

అ, ఆగం (ధోవతి) గోచి; జ్ర 

వరకు; 

ఆశల రం కతి? ౫7 
శ ఇం (5౯౦ దాటుట; fm! 

శ, రం గురుతు; మచ్చ; షేరు 

కళంకము; చం(దునిమచ్చ 

అ ఇం కళంకము; నింద 

అ, గం కళంకితమైన; ఆలంకృళ 

మైన 

“లేకుండా”, “'లేదు'' అని 

అర్హముణచ్చు ఉససర్గ 

₹౮|-క్షళ!క్ళా fకం అసాధ్యమైన; చికిత్స 

చేయ వీలులేని 

శక, (జ్ఞా విద్య నేర్వని; తెలివి 

లేని 

ఆకే భం పేలాలు; కొండెము; నిండ 

లభం ఇం లక్ష. 
అః కం లక్ష సంఖ్య: ఇం లక్కు; 

గా లక్ష; అత్యధికము; కాగ 

అత్యధికముగా 

శ] ఇం టాం తెలిసికొనుట! 

లక్కతో పా(తలకు ఆతుకువేయుట 

=r, కొం లవెధికారి: ఇరగ 
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SEIT: పా ఇాళాళరు | ₹f[0 నిగ్గరి మొక్క: 
అ11, ₹f[ం ళ్యతుత్వమ్యు (పేమ | ౫m, war 

సంబంధము; గారడి; పోటి; ఉపా 
యము; భూమిపన్ను; ఇక వరకు; 

పర్యంతము 

౫11, ఆగం శ్యతుత్వము; పోటీ 

రా ఇం పెట్టుబడి మొతము; 

Investment 

mf శ వరకు; పర్యంతము; 
ద్యారా; కారణమున; కొరకు 

ITT, f7, అన్నుయించెడు; సమంజన 

మగు 

7 ఇాజళ్షాం కొరక్కు 3; (౪౮౦ 

శా రా హస్త లాఘవము; లఘు 
త్వము; అవివేకము; చురుకుదనము; 

గాం ష్య త్వరగా; సులభముగా 
శ గం గతిలేని గత్యంతరము 

లేని; జాం గం గత్యంతరములేక 

అ. ఇం గత్యంతరములేమి; 
సిస్పహాోయత 

ఇన్నా, ఈగ[౦ నీగు,/ మానమర్యాదః: రెం 

"పేలాలు; వట్టి వేరు; నానబెట్టిన 

బియ్యము 

శాన్నాఖ్మా ర్భాం పేలాలు; శ్రాగ్లాజ్లా 
అ, ౪₹ంగం నీగ్గువడుటి; ఖాం[ట్టం 

నిగుపరచుట 

%TT-EaT. ₹f[0 నీగ్గుః: మానాభిమాన 

ములు 

Sr, [గం లేతనీలిరంగుల; రెం 

లేతవీలిరంగు; 

శ జ్యూ సాటీలేనిః జవాబు లేని 

అగ, గ్య తప్పని సరియెన చేని 
తీరవలనిన 

ఇ₹గన్షాషాగ గం ఆత్యవసర సామ్యగి; 

సందింధించినవన్తువు 

sfx, గాం షం wrfn 
గాక రం గవర్నరు; ళ్లోం ఎత్తుగానున్న 

లావుపాటి స్త ౦భము; (జ్ఞా చినిగిన; 

వీల్ల లవలె 

ఇా[౫ భం పెదవులు నోరు ఎండి 

పోవు జబ్బు 

శత రక్తం ఇగ్గిం ఖం ఇ 
శరా ఇం కర్రలతో కొట్టుకొనుట 

శ రిం దుడ్డుక (ఈ: కళ 

అక రక్తం (పేమ; మురిసము 

అ7క్రఇ[4, ఇం మురిపమ్యు జ్ఞాళ్లా 
₹?క్రళిశ్తేగగ? గం మురిపెపు (బిడ్డ) 

శ, గం (వియమైన; ఇఇ 
కిక ళం తన్ను; కౌలు 

ఇరగ ఇం లాటిన్ భాష 
ఇగ లిం దిరువుః బరువు వేయుట, 

(పేగు; పొట్ట 

P41, గం గాం దిరువులువేయుట; 

బాధ్యత ఆప్పగించుట 
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ఇకా, గం బదవులు తీనుపపోవువాడు 
కాళ్ళా ళం చొకలిబట్టలమూట; పెళు 

వుపై వేయుబరువు 

భాగ్యా రాగం చీవాట్లు; తిర 
శ, $ సారము " 

ఇర» ఇం చీవాట్లుత్తినిన, తింస్క్తా 
శింపదగిన ([ఎదుటనుంచుట 

171, ఇం గా పండించుట; తెచ్చుట; 

ఇ, ఇఇ కొరకు; శై; ఇాగ్లా 
౫7-7, గొం జాడ తెలియని 

rT, [గాం నిశ్చింతగల; నిర్ణ 

Ta. ) త్యముగల 

a1, | ఇం నిర త్యము 
imal, ఖాళి 

కరా ఇ్రగ్గిం దిడాయిః ఆత్మ (ప్రశంస 

ఇ్లాషాగా క్యా బడాయికోరు 

ఇ₹షఇగ ళం బడాయికొట్టుట 

₹1ఇర ₹f[0 ఆగ్ని పర్వతము నుండి 
వెలువడు దవముు లావా 

ఇషా రాం మేలు; లాభమ్యు (ప్రావి 

భాగా ర్త చెనిక పటాలము, గుంప్ప; 

శరలాం దూరముగా 

Taam, రం బూతులు నింద 

Trar టిబెట్, మంగోలియాల బౌద్ధ 
మత గురువు 

rf: [గం సాటిలేని శారా 
ఇ నా శం "పేలాలు; గతా 

" పవ్వర్ధతగ _ 

ఇం ₹గ్గిం యోగ్యత; ఖాళ్ల? 
ఇఇ ఇషం చొంగ; వరుస; ఇకా 

వెంట; తో కూడ 

TIT, క్వం కుమారుడు; (వాయవ్య క్రి 

ముద్దుబిడ్డ; ([వియుడు;ః లాలన; బుజ్జి 

గింపుః మాణిక్యము; ఒక పక్షీ భా 

ఉమ్మి; కోరిక; గక ఎర్రని? మిక్కిలి 
కోపించిన 

rie, ఛం వ్యభిచార గృహము 

₹[₹ఇ, రం పేరాశ; లోభము, 

aaa, 1. పేరాశగల; లోభియెన 
అణ» బా 

ఇాగానెళ్ళా అగ లాంతరు 
ఇ₹ళెగౌ రం లాలింపు; మిజ్దగింప్ప 

అణగ పోషణ: పెంపకము 

TIT, గం fక్యం కోరుట; (ప్రేమించుట 

శలాక రం ఎక్కువ తెలినీనవాని 

వలె నటించు వ్య క్తి; మూఢుడు 

ఇ₹ళాగాళ్సి ఇం మిరవకాయ; గ్లాఖి 
కాలిగా? ఇ₹0 తీ వవాంఛ; జొత్యు 

క్యము వేడుకొ నుట 

అశ క్యా కుతూహలముగల; కోట 

వాడు 

ఇఇ రం మహాశయుడు; గౌరవసూరక 
సంబోధనమ; ఆపద; కోరిక: ఇం 

ఉమ్మి: (శాం ఎర్రని 

అ గం ఉవ్విళ్తావచున్న; చొంగ) 

కౌర్చుచున్న; (పయమెన; మురి పెమ 

గల 
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mre, fro బుజి గింవబడిన; లాలింప 
డిన; చేమ. బడిన రం (పమ ఆనంధము 

ఇ ణల కం సౌందర్యము; లలితభావము 
mf? లం ఎరుపు; వ్రాఖ్యి 
శాల, ఇం ఎరుపు; గారవము; ముద్దు 

కూతురు; రా త్రీలను లాలించువాడు; 

[జా లాలించునట్టి 

అణ రం అభిలాషః.ర్షాక్రాణ_ ఆశపడుట 

మోజువప్పు'.; ఉవ్విళూరుట 

ఇగ, ర్త ఇబ్బంది; అభిలాష 
ఇఇ ర్తాం అంచుట; కోయుట; ఒకవక్షి 

నాళము చేయుట, ముక్కముక్కాలు 
చేయుట్స జిం అగ్ని; (త్రాడు 

rf. గా. అందమైన; ఉప్పని 
₹/ఇొళ్ళా రం ఉప్పదనము; అందము 

లగ, ఇం సౌందర్యము ఇషా 

సామగి | 

అ, (కా సంతానము లేని 
PTT: ర్తొం పేలాలు; ఒకపక్షీ; అగ్ని 

పర్వతమునుండి 'వెలుపడు (ద్రవము 

అబ, [కాం వారసులులేని 
ఇగ్యా ఇం శవము; ఇఇ 

rT, ఇం లక్కు; ఇల్ల 
లొగా కం ఆటీ; చొంగ; నృత్యము 

కాళ రం జిగురు జంక 

7-7, జ్యా సాటిలేని; షో ళ 

అ, ౫ రం నృత్యము; నటుడు; 
శా, నృత్త గీతవాద్యములు | 

mn ee en 

| 

{ 

| 

అ. 

శకః ఇం కౌంతి, లక్క; లాభము 

శర, రం ఏవగింపుచూపుట కువ 
mn, యోగించెడి అరవ్బీవాక్య 

భాగము; _ ఇత్హాగ్గా _ తిరస్కరించుట; 

చీవాట్లు పెట్టుట; పిళిచముల పారదో 

లుటకు; “న క్రైగాషాళాజ్థాషగ్లా-మం్యత 

మును జపించుట 

₹గగాఇళాళ్థాషాా, రం ఈశ్వర శక్తికి 
మించిన శ డీలేదు; (ఏవగింపు చూప్ప 

నవుడు, భగవంతుని స్మరించుటకు; 

వీశాచముల పారదొలుటకు దీనిని 
(పయోగింళురు 

ణా ర్తం చిహ్నము; శివలింగము; జన 

నేందియము; వ్యాకరణమందలి శ్రీ 
లింగ పృలింగములు [మతస్సుడు . 

: fara, రెం శవ నం|పదాయము; శవ 

ఇఇ” 37, రాం చె న్య ము, నైనిక | గాగ ఇఇ కొరకు, ద్ 
fm, ర్త చిత్రకళ, దస్తావేజు; విది 

(వాత (వాయుట 

గణ ఇాంfకం [వాయుట; చితించుటి 

wart, ₹ం దస్తూరి, లిపి; గం (వాత 

కూలి; [వాత 

గారా To డాం చితింపంచుట; 

(వాయించుట 

fart, శకం. ఉతర (వత్యుతేర 
ములు; [వాతకోతలు 

frame, ధగ దస్తూరి] (వాత 
fafa, [షా (వాయబఐడీన;, ర్త [(వాతః 

పుస్తకము; దస్తావేజు 
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ff, గం (వాయ లేక చిత్రింప 

దగిన 

ఇఇ రం చిత్రకారుడు: గణా 
fra, రం రచయిత; ఇాశాక్షా 

fr, ₹ం గం పరుండ బెట్టుట 

గాల్టి ఇం నిష్ప మీద కాల్చిన లావు 

రక 
fr, ఇం 0 బురదలోయీడ్సి 

మురికిచేయుట 

భారా భం గొం పనిలో నిమగ్న 

మగుట; అంటుకొనుట; కౌగిలించు 

కొనుట 
far ఇం 170 అలుకబడుట; 

పూయబడుట (రంగు మొ॥) 

fe ఆం అలుకుట 3 అలుకుకూలి 

రాగా శాం ణా అలికించుట 

feurqT, షం స్వచ్ళమైన; ఇ్లాం 
ff; దస్తూరి; లిపి (వాత 

గాక గం (వాయబడిన 
fe, గా లీనుడైన; ఆనురక్తుదైన; 

పూయబడిన; ఆలుకబడిన 

గగ ఇం పూయుమందుు లేపము' 

fr, ఇం పేరాశ; కోరిక 

faa, fo కోరబడిన 

fhe, గా కోరదగిన 

గణా, గూ కోరువాడు 

షా ర్ం పోస్టుక వర ఆడంబరము 

సాయ, గం రాందిక మైన; గాజా 
గళ రం దుస్తులు; వేషము; బురఖా 

fq, భం సామర్థ్యము; గుణము; 

యోగ్యత; శీలము 

fee. 
fart, 

fa! గం లోరీ! ఇ 
free, గం గం భగవంతుని. పేర; 

భగవంతుని కొరకు 

fra ఇం గం తెప్పించుట; వెంట 
తెచ్చుట 

nT శం గుం కూడ తెచ్చుట 

జనా రాం మర్యాద; దయ; నంకో 
చము; ధ్యానము; పక్షపాతము 

feT71, భోగం చివరకు, కొరకు 

frgrsr (గం నీచమైన, పనికిమాలిన 

గాజా రం కప్పుకొనుట కపయోగించు 

పరుపు 
త ₹గ్గిం గీత; లోకా చారము బండి 

చాలు; పేను (గుడ్డు; కాలిబాట హర్దు 

ఈ ఇం పేన్యుగుడ్డు; చీరపోతు 

శఇకా, ) [గం అంటుకొనెడు; సోమరి; 

ఇఇ 1 బొకీతీర్చనివాడుః పినీని 

గొట్టు ' 

శ, భం ఒకతీయని సండ్ల వృక్షము; 

శ, ఛం అద్ది గుజ్జము మొ; వాని 

మలము 

ఇ, గం తన్మయమైన; దాగినః కర 
గిన; లోవించిన; ధ్యానమగ్నుడై న 

తత్పరుడిన 

శే, ₹ం ఈం అలుకుటు పూయు 

గరం నుదురు; ఇణా[ 
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త[ఇ₹, రం బురద; క్యా! మురికి లేక 
బురదగాసున్న, మురికి 

తక్క ర్త నీలవర్ణము; జా నీలిరంగు 
గల 

శల", కం గం (మింగుటవ fT? 
₹గ్యా్డా, గాం జా నునాయాసముగా 
శా, రాం పచ్చ బొట్టు; నల్లగ్యురము; 
ళం. డడ; శృంగారచేష్షః సౌంద 
ర్యము, వినోదము; అద్భుతకార్యము; 
గాం సీలవర్హపు 

స్యా fz 'వికలాంగమెన; కురిటి; 
అకులు'లేని (చెట్టు) 

శా, Jo } దోవడీ: దొరలు, 
శా, నిం | 

శక్రః రెం తలలేని మొండెము; శక 

గ్థాకొళ్ళాక్కా [కం మొండెముగల; వికలాంగ " 
మెన; ఆకులు కొమ్యలులేని (బోడె 

శాక, fఇ రెక్కలు తోకలేని, వెండు 
కలులేని తోక గల రెం నూలువుండ 

SEL 

శారా, కం కొరవి; శాక? 
ar", ₹f[0 వడగాలి; భౌ 

లృఖ్ళా రం అగ్నిజ్వాల;నివ్వురవ్వ; కొరవి 
దయ్యము; వార్నీఘ 

THT, తం గా దాగుట; ferrari 

ర్యక్షాష్యా రం నోటిముద్ద; ఇషా 
ర్యాష్ ళం దాగుడుమూతలాట 

. గాగ. గాం '5్గం దాచుటి ఖా స్యాం 

దాగుట 

శాక, రం మండుచున్నకళై; కొరవి; 

ర్యాగా ఇగ్గిం నిఘంటువు) శబ్దము; భావ 

ఇళళి భం చింవిగుడ్డలు, చాడీలు 

శక, ళం భార్య; త్రీ 

TTT, గం వస్త్రము; శారా 

ర్ఞాశ్నాగ గం దుర్మార్గుడు, ధూర్తుడు 

శ్యా7[ ఇం గ్యా దోచుకొనదడుట; 
నాశమగుట 

శ౭[7ూ శ కం దోవిడిచేయించుట; అ నాశముచేయుట; దుబారా ఖర్చు 

వెట్టించుట 

ధా, ఇం చిన్నచెంబు 

శై, కం దోపిడిదొంగ; క్ర[జ్ఞా 

ప. 
శ్యాశ71, కొం గం. పడుట; 

(పుష్పాదులు ); ఏరబడుట 

రాల, ₹ాగ[0 శవము; భ్యాళ్ళా 
శర? ర్తొం ఆనందము; సరసతత; సౌగను; 

(శేష్టత; సౌజన్యము; స్వారన్యము; 
అను(/గహము 

శ, గాం గ్య సెరుకోయుట; తొల 

గించుట; నాశముచేయుట 

రాశాక ఇం సౌందర్యము; 
“ కోయుట, కోతకూలి 

శ, రాం _సెరుకో యువాడు 

లాగానా ఇం గాం దాగుట, గ్రాఇ 

శ, గాం లోవించిన, దాగిన్య భగ్నమైన 

శం [కాం మోహేడుడగు; పేరాశగల 

దొరలుట; 

“పెరు 
= 
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TMT, గఇంగొం ఆక పెట్టు టః 

మోహముకలిగించుట ఇం గు ఆళ 
పడుట: మోహీతుడగుట 

శ, ౦ ముగ్గుడైన; qq 
శ్యాం ఆం చెవిలోలాకు 
శ అం వడగాలి, ఖ్నా 
శ్వాశ, రం కమ్మరి; ఇళ్ల? 

శక, ఇం కమ్మరి శ్రీ 
mr: చం కమ్మరిపని; 

భార్య 

ష్ గా వడిగాలి; mar 

శ్యాం రం తోకచుక్క; కొరవి; వడగాలి 
ఇల, గం f50 కాల్చుట; క్యా fh 

దాగుట 

తాగ కం కొరవి; ఆగ్నిజ్వాల 

ఇరా శాగ్గ దోపిడీ; దోపిడీ సొత్తు; 
eae ఇం కొ ల గొట్టుటః దోచు 

కొనుట 

=, ఇం గం 
మోస ముచేయట 

కమ్మ రి 

కొలగొటుట; 
ae) టి 

ఇజం ఈం కొలగొట్టుట దోచు - 

" కొనుట; దోపిడీసౌత్తు 

ఇళ, (జాం వికలాంగమైవ; 

లై అసహాయుడు 

శౌక్ట ఇం మేక మొ! వాని పెంటిక 
Tz, రం గుంపు; మంద [మంద 

శాక. చిం గొగెల లేక మేకల 

ఫౌక్టీ ఇషం జిగరుకై వండిన పిండి; 
(మైదామొ); గార; లేహ్యము 

పనికిరాని; 

; న 
షాక, ఇల్లా కాని ఆయితే 

అజ! 

షౌళ్ళా ర్తం వ్యాసము: జాబు; దస్తూరి; 

ఆజ్ఞా పతక 

ఫా రం రచయిత; చిత్రకారుడు; 

గుమాస్తా 

a7, ర్తం "వాత; వాంతి; చిత లేఖనము 

ur  fణా (వాయవాడు; ఫ్రెళ్ష్యా 

తశ, ఇగ కలము; ఇాల్లాగా 
ఫౌళ్లా లిగా కొం (వాయదగిన 
చళ్ల, రోం అంచు; లిపి; రేఖ, 

చిహ్నము; ఆంచనా; జమా ఖద 

లెక్క. 

సౌ, ఇషం నగదు చిరా శక్యా 
CE 

౫: ఇం రచయిత; ఆ డుగుమాస్తా 

సెగ, ఇం (వానెడుకలమ 
శా రం దస్తావేజు; రచింపబడీనది; 

చిత్రము; పత్రము; గం. (వాదు 
దగిన 

మ, 0 గం చనిపోవుట; వరుండుట 

సాగా, ర్తం తీసుకొనుట; రావలనీన ఢబ్బు 

ఫా కొం వడ్డీ వ్యాపారి; ఇగ 
ఫౌగకె్గా గర్భా వడ్డీ వ్యాపారము; ఇచ్చి 

పుచ్చుకొ నుట 

ఫె చా గంతీనుకొనుట 

ఫెరా రం లేపనమ్ము మలామ్ము , పుండు 

పూత, మరక, పాపము 

ఫా fఇ సున్నము మొ॥ నవి పూయ 
వాడు 
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ఫౌరనా రం అంగరాగము, అలుకు ట 

పూయుట 

రౌ కాం 0 పూయుట; అలుకుట 

ఫా, గం పూయదగిన; ఆలుకదగిన 

సొళ్ళు కొం పుండుకు వేయు మందు 

సొష్గా (ఇ తీనుకొనువాడు; ర్తం లేపషము 

సషాషళు ఇం ఇం ఫా 
సాగా కం తీసుకొను లేక కొనువాడు 

ఫొళ్ళార్తం స్వల్పము; ఆణువు; fm 
కొంచెము 

ఫౌళ్టు రెం లేహ్యము; భోజనము 
ఫాక్టణా ర్తాం నాకుట 

సళ్షన్లాగ ఇకా కాబట్టి; చివరకు; కనుక 

శ, శారణాం వరకు; పర్యంతము 

లేరా ఇం రాత్ర; ₹6 
తేళ్ళ గం సంనిద్ధమైన, నిమగ్నమైన; 

రెం ఓక బాణము; లేను 

ఇస్ ఖళళూాం వరకు, సమానముగా 
ఇగ కాం తడిపదార్ధపుముద్ద 

శాక, కం (వజలు; శగ్గీం కాంతి; అగ్ని 

జ్వాల 

శా. రం ఉన్పదనమ్ము కన్ను; పౌంద 

ర్యము 

నాగ ఇం వండి ముద్దః ఉన్న శాలువా; 

ర్దం (పజిలు 

రాగా రెం సమూహ ము, .(వజిలు; 

స్వర్గాది లోకములు: (పసంచము ' 

శ, కొం (వకాపభుత్వము; 17 
స్వామ్యము ' 

48 

శ, గం పజా(వభుత్వ 
సందింధమైన 

ఇొగాగాళ్ళి ర్హం (ప్రజాస్వామ్యవాది 
శా, రాం చూచుట; 

ర, ఇం గగ చటుక్కునలాగుకొని 

పోవుట; ఏధెనా వస్తువును _పైనుండి 

(కిందికి పడకముందే పట్టుకొనుట; 

మాటల మధ్యలో జోక్యము కలుగ 

జేసుకొనుట 

SIEEEE 

SETI EG 

రాణా, కం వదంతి క్ర 

Simi, రం విశ్వ కల్యాణము; సమస్త 

_్రజానీకము; _పజాక్షేమము కోరుట 

అగ క్షం పరలోకము; ర్యార్యాజ్యా 
అగా గం చనిపోయిన; భాగ 
శు 7 జ్యా అసాధారణమైన 

Slaw bere 

[కం సూర్యుడు; శివుడు 

ఆశకి, రం లోకకల్యాణము 

లభగాాగా రం లోశనిండ; అసకీరి 

fed, 7 చూచిన _ 

అ. భీం సామెత, ఇక . ' 
శా గగ అత్యంత రమ్యమైన; 

(శేష్టతమమైన' _ 

| శాం రం మంగలిపొది; వడ 6గి 

మంగలి మొ॥ వారియినుప పనిముట్లు 

శ, రం వకలు ఖల. 
amr ర్ం పాధారణ (పజానీకము 



శష్యాగ 754 శశ 

తాగక ఇం భార్యవు త్రీ 
శ భం కోమలత్వము; అభిలాష 

రుచి; మెత్తదనము; రాం కన్నీరు 

తగా, గాం. మూద్దడు; ర్ఞ కాటుకః 
కంటిలోని నల్ల (గుడ్డు 

రాగా రం కన్ను. sig 

₹[ఇఇ7. క్యా గ్కొం కోరుట; (పకాశింప 
జే ముట; ఇం శం ఆసపడుట; 
శోభించుట 

Fz, 70 జ్యా పరుండుట; బొర్లుట; 

మగ్గుడగుట 

mz, go చెంబు 

ea Yen చిన్న చెంబు 
శాక గా మధించు టా బాధించుట; 

కదుపుట 

రొజా శా గొ (వ తిగింజిలుయేరుట; 

(పూవుల) తుంచుట శం గ్రాం 
పరుండుట 

శా, రం పచ్చడి నూరు బండ 

శల రాగం శవము: శాక 

భళా 

కాళ్ళా 
శ, ₹ౌగ్ష వము ల  [ణ్యము 
77 G0 సౌందర్యము; ఉప్పు; లావ 
శా గా కృకఘ్నుడు; జ్ఞాన్షాల్యా 
ఛఇగ, కిం చౌ టి.మ ట్లః గా ఉవ్చని; 

ఆంద మైన; ఇం బక మంత్రక శె తె; 

నం డా చైరుకోయుట 

గం మాంసప్ప ముద్ద 

ఇక, ఇం సౌందర్యము; ఇ? 
Sifax, రాం ఉప్పు వ్యాఫారముచేయ 

జాతి 

శశ, శాగ్గా ఓక కూర కారము వెన్న 

ఇకా రం లోటు; నాళము; ఉపేక్ష; 

దొగుట; లేమి; భంగము 

భణ, ఇం (జ్యా దాచుటః నాశము 
చేయుట; భంగముచేయుట; ఖం గాం 

తోవించుట; దాగుట 

maar, రం ఆలచంద; బొబ్బర్లు 

నగా ణం పినీనితనము; పేరాశ 

తౌగ్గాగగ ఖం fణం ఆసక్తుడగుట, కా 

అణ, గం ఆకర్షణీయమైన; ఇళ? 
sifrz, (గా పేరాశగల; శాక 

Fr. fa పినినిగొట్టు; "పేరాశగల 

వాడు 

ఇషా, qo వెం(డుక్; గుంటనక్క 

నాబర్ర ఇం గుంటనక్క; ల్రాగ్యా 

కళా రం (పేజిలు; లోకము; కన్ను; 
ఆగం జ్వాల: ఇంగ్యా వరకు, పాం 

తము; సాటిగా? సమానముగా 
తళా కొం కన్ను: సౌందర్యము 

7, రం లోలాకు; కర్లకుండలము; 

'ఇాం ఆతుర తోగలః చంచలమైన 

వొ, ఇం జోలపాట 

ఇకా fm లోభియైన; 

కదలుచున్న 

శల రాగ చెవిలోలాకు; ధారాచ[ 

చంచల మైన; 

అ కలదై రకా 1 ఎం 
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Te, ఇం గం చలించుట; కదలుట; 

ఇ గం ఊపుట 

7, ఇం లక్కీ; నాలుక 

శా కొం కధలిన; ఊపబడిన 
₹[ఇల, (జా లోభియైన; "పేరాశగల 

aaa, శం) బొత్యుక్యము; పేరాళ 
శ, ర్జాం 
బిళ్ళా ఇం పేరాశ శాల 
ఇకక ) 
శాఖ (కం 

- అక ర్హం ఇనుము; బంగారు మొ, ధాతువు 

శక. కర్తం ఉక్కు; ఉక్కుగొలుసు 
5 యు షి. ఎ గన రం. ఇగ. రం ఇనుము: కత్తి; యుద్ధము; 

(ప్రభావము; కఠ రమైన; 

(1 భళ్యఖగ)-గాళ్యాగ్యా ఇతరుల గొన్న 
తనము ఒప్పుకొనుట; ఓటమి ఒప్పు 

కొనుట; (గాక బ్రన్యా? ఛెర్య 
ముగా ఎదురొనుట; యు ద్దము 

చేయుట: (క్ట) హై ఇ ఇళ 
మిక్కిలి కఠినమైన పనిచేయుట 

శ, ఇఅగిం కమ్యరి త్రీ; శః 
₹1క[₹ రం కమ్మరి; జ్యజ్ఞగ 
AMI ₹గిం కమ్యరిపని; ల్ఞాళళి 
fea ర్దెం ఎరుపు: రకము; అంగారక 

గ్రహము; కుంకుమ పువ్వు; (గాం 

ఎరరని; రాగిళ్ కోచేసీన 

తక, కం నెక్తురు; శ 
శ, ఇా౭ళ్ళా పర్యంతము; వరకు; సమా 

నముగా; సాటిగ 

మటిగవు; మట్ల పెళ్ళ 
టి ౧6౧ ఛి 

ఎర్రన; 

| కళగా? కం గాం మెరయుట, అ 

పడుట [పుడక 

7, ₹గ[౦ అవంగపు మొగ్గ; ముక్కు 
౫37, రం బానిస బాలుడు; బాలుడు; 

(ణా ఆమాయకడై న 

శక ఢగం దాని; ఇ] 
“శో ర్హం తడి పదార్ధపు ముద్ద 

శో ఇం వీవపు. వెలుగు; కోరిక; 

ఆశ; ఆగ్నిజ్వాల 

శా, గం లోకో వ్యవహాంపు; 
సామాన్యమైన; గగ? 

తోశా రాగం సొరకాయ; భల్లా 
౫277, 7౦ గ్లూం తిరిగివచ్చుట 
శ[=గ?, ర్దం దారుమారు; గొవ్పమార్చు 

శ, భం తిరిగిరాక 

౫౭171, ₹ం గం తాడదమాడచేయట; 
తిరిగి యిచ్చుట వెనుకకుపంప్పుట 

లోంళ్ళా ఇం తిపగు (ప్రయాణమున 

లోగా రం ఉప్పు, గాగ్గాగా 
క్షు రం .ఆయుధము; ఇనుము; గా 

ఇనుము లేక రాగిశో 

శ, రుం కమ్మరి? త్యజ 
ఇభ శ తలపుః కోరిక 

₹f, ఇం వడగాలి; కా 

Ci 

జ, ర్జాం నదిమలుప్ప; గ వంకర న; 

zr 
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ఇభ, (ఇం గఖి 
ఇఖా్గాలి భగం సుమమ్నవాడి 
జౌ ర్ం బెంగాల్; తగరము 

ఇఇ, రం సీచవ్య క్రీ; నక్క; గా 

మోసకారు; దుర్మార్గుడు 

ఇళాగ గం మోసము; 37] 
ఇష, ఇ మోసము; అభావము;ః లేకుండ 

జేయుట 

a, ఈం మోసము; చం 50 

చమోసగించుట 

ఇ₹గ్టా గం మోసపోయిన; లేకుండ జేయ 

బడిన; రహితము - 

ఇక రం భట్రాజు; భిక్షగాడు 

కక్ష్యా, రం నమప్కారము; సుతి; Cre 

Marr గిం తోరణము; ౫7 
కళగం ఇం ౫7 
ఇఇ, షం వనమస్కరింవదగిన 
శర, గం నమస్కరింపదిడిను గౌర 

వింపధగిన 

ఇకా - కృ పూణింపదగిన రా 

a 
ఇడం ర్హం స్తుతించువాడు; _పశంసకుడు 

ఇష్ట క్ఞం భట్రాజు; 'కైదీ; వందిజినులు 

ఇళా (్ఞ్యాగౌరవింపదగిన; పూజింపదగిన 

ఇల, fq సలింపనిది? నిరుపయోగ 

మైనది 

ఇళ భాం గొడ్రాలు; గొడ్డుటావు 

,చగ్గా రం కులము; వెదురు; వెన్నెముక; 
సమూవాము, వల్లన [గోవి 

dr, fro వంశపారంసర్యముగా 

లేక వార సత్యముగా లభించినది 

AA: భీం వంశవృక్షము 
కోక భగం వీర్ణినగోవి; (ఇ వంక 

విశేషపు 
ఇల, f వంశ సంబంధ మైన 

కోకా కొం పూర్వీకుడు; సంతానము 

శరం బాణము గాలి; చేయి; గ్రా 

శక్తిశాలి; ఇాణఖ్లాం మరియు, కూడ 

ఇ, ₹f[0 వకీలువృ త్రి: (ప్రాతి 
నిధ్యము 

TIMI, కొం వకీలు నియామకస్త 

ఆధికార పత్రము 
7 ర్తం లాయరు; (ప్రతినిధి; రాజి 

దూత; దూత 

ఇక్టాళ్స రం పొగడ చెట్టుః ఇరగ 

శక, రం ఆనుభవము;ః తెలివి 

TPIT, గం అనుభవముగఠల; 

తెలినిన 

ఇర్గ కొం అదను; బుతువృ; సమయము;. 

మరణకాలము 

ఇ, గం నిందింపదగిన; చెప్ప 

దగిన; రెం కథనము, నింద 

71, Fo ఉపన్యాస మిచ్చువాడు; పండి 

తుడు; మాట్లాడువాడు 

apr, ఆగం } వాగాటి; ఉపన్యాసము 
4 కం అ 
ఇ రం దేవుని మాన్యము, ధర్మార్థ మై 

దాన మివ్వబడినది 
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ఇళ్ళు గం క్రూరమైన: వంకరైన; లా. 
నదివంప్ప 

౫౫౫1, శాగం వంకర; మోసము 

rT, ₹గొం చమత్కార పూర్ణమైన 

కథనము; ఒక కావ్యాలంకారము 

ఇభఖ్ళా రాం రొమ్ము; అగ! 

₹భాణాల్ళా ఇం రొమ్ము; గుండె; 

ఇభ క్షం చన్ను; గాగ 
i, గం మొదలయిన; ఖ్యాగ్లా 

ఇఇ, రం మాట; చెప్పుట్క వాగ్దానము, 

ఏక బహువచన ములు 

ఇల రక్తం రొమ్ము; బాలుడు; దూడ 

ఇాష్గాగా ర్పం తూకముః బరువు, గౌర 
వము; గొప్పతనము 

a ) ఇం గొస్పయైన; 
art 
ఇనా గాం ముజరా; షోకు; నడవడిక; 

నిర్మాణము; పద్దతి; మిన హాయింద 

IT [షం అందమైన; షోక్రైన 
I, శాగ్గి మంత్రిపదని 

ET ₹f[ం సౌందర్యము; గొప్ప 

తనము 

గః ఇం సృష్టముగా చెస్పుట 

afm, To విద్యార్షికిచ్చు ఉపకార 

వేతనము; నిత్యకర్మము; గౌరవ 

వేతన ము 

ft, Yo మం(తిః గాళ్ 
గగ, శం మంత్రిపదవి | 

fI₹ 17, గం (రాన మంత్రీ 

విరు వెన 

ఇశగక్ఞా (గం అందమైన; గౌరవింభబిడిన 
కళ్ళా రం నమాజుకు పూర్వము కాలు 

చేతులు కడుగుకొనుట 

ఇళ్ళకు కొం జీవితము; ఉవికి 
ఇగ, రక్తం విడుగ్యు వ్యజమ్యు మెరుపు; 

ఇంచాయుధము (గాం మీక్కిలికఠిన 

మైన 

ఇకా కం చర్యవ్యాధికి పూ నెడి త్రై లము 

ఇగ కం కందుడు; గుడ్డగూని;ః 

బొద్ధసన్యాని, ఇగ్గి ఆకుజెముడు ' 
కక్క రం మ్యరిచెట్టు: గవ్వ; త్రాడు 

ఇగ ఆగం వడియముః మాతః 
చదరంగప్పపొవు . 

ఇర ఛం (డ్రాడు: మ్యాత 
ఇర్చ కం బాలకుడు; (బహ్యచారి 

afr, రాం కోమటి; వ్యాపారి 

fm, కం వ్యాపారి గగన 
౫7, ఏం మాతృభూమి; జన్మ స్థాన మ 

amet fo దేశభక్తి arf 
ఇగణి? జా న్వదేశవాని; న్వదేశసం, 

aI, ర్దం ఆచారము; పద్దతి 

ఇక ఇం సమురూపమిన; పోలిన 

కరౌ ర్తొం ప్వ్యతుడుః సంతానము; ఆవు 

దూడ; రొమ్ము; సంవత్సరము 

I, ర్త ఆవుదూడ; బాలుడు 

7: రం సంనత్సర మ భ్లా్లా 

ఇల గం దయగల ప్యత్యపేమ 

గల 

తం. ₹గ[0 కనికరము: (పేమ 
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af, కథ మాట 
ఇళగి, fe + 
ఇక? రం ముఖము నోరు, 

ఇ, (గాం ఉదారస్వభావముగల , 

a, వాగ్గాటిగల , మనోహరముగ 

మాటలాడువాడు; రెం 

దయుడు 

ఇళ్ళ 
41, 

ఇల f్యా చెప్పదగిన; రం మాట; 

కృష్ణవక్షపు రోజులు 

ఇళ్ళ ర్య చంప్పట జగ 

ఉదారహృ 

| ఛం కృష్ణపక్షము 

ఇళ్ళూ fఇా హంతకుడు; గా ఉరితీయు 
వాడు; బోయవాడు 

ఇషా, ర్తం హంతకుడు, వేటగాడు 

ఇషా ₹[0 యువతీ; కోడలు; పెండ్లి 

వెకాతురు 

ఇష, ఈగ ఆడుది; కోడలు; పెండి 

కూతురు; భార్య 

ఇల రాగా కోడలు; నవయువతి 

Tq, రేం సన్యాని; Tq 

ఇ, కా చంపధగిన, దండింపదగిన 

ఇల ఇం హత్య ఇల 
ఇఇ ర్భా నీరు, ఆడవి* కోట; వెలయేరు 

mT, రాం ' ఆడవి మనిషి; 
Tm క అడవియందు తిరుగువాడు 

జా రం కమలము, వనవానీ 

ఇఇ ఇం దావానలము శరా 

97, రం కోయిల; చార చెట్లు 

అననన 

ఇగగ[ళ% ₹f[0 అకులుపూవులు చేర్చి 
కట్టినతోమా లె 

qaqa గా వనమాలగలవాడు; కం 

కృష్ణుడు; విష్ణువు 
ఇగ్గాగళ్ళౌ ర్షం నింహము faz 

ఇౌగ్గాగ్షక్షై రాం కమలము; కాగా 

ఇగ, ఇం అడవిఅందము 

గ, రాగం అడవి _పదేశము 
ఇ, భం మొక్క; చెట్టు 

afar, భం _పేయని; ఆడుది; భార్య 

శాల, రం వాన పస్గుడు, వృక్షము; ఆం 

చిన్నఆడవి 

ఇఇ, (ఇం అడవిలో పుట్టిన; అడవికి సం) 
aT, భం జల(పళయము; నీటి 

వెల్లువ; వనసమూహము 

ఇఇ కొం విత్తులు చల్లుట! కురకర్మ 

కర్తా ర్తం శరీరము; సౌందర్యము 

ఇౌర్షకొ, రం సౌందర్యము ఇషా 

ఇగ, రం ఆడిన మాటనెర వేర్చట; 

విధేయతః మొగమాటమి; కృత జైతః 

కోర వ్యపాలనము 

ఇంగా భం మరణము క్ల 

qr గం విశ్వాసప్యాత మైన; 
అనినమాట నెరవేర్చెడు 

Hr ₹₹ం విశ్వానపాతత, నమ్మ 

కము; వినయవి చేయతలు 

ఇ, రం (పతి నిధివర్గ్ణము 
ఇఇ? భం అంటువ్యాధి 

గగ. రం భారము; ఇబ్బంది 
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ఇగ రం వాంతి; జ్ఞ 
"fr, ఇం వాంతిచేసుకొనుట 

ఇగ రం ఆహుతి; వాంతి; డోకు; 

పీడనము 

ఇౌగగగ ళా 10 వాంతిచేసుకొనుట 

ఇగ రం అగ్నిః భం వాంతులరోగము 

ఇఇ, [గొం యువకుడు; రం సమ 

వయస్కుడైన మిత్రుడు 
ఇ రం ఇం వయస్సు; ఈడు; 

యౌవ్య్వనము 

ఇఇ, ఇం వయస్సు; రా పక్ష 

గు కొం వయస్సుగల; ఈడువచ్చిన 

ఇఇ, ఇం యువకుడు, [7 
శలఇ్మశ, [ఇ ముదుసలి; జ్ఞ? 
₹ఇ, ఇరగాం కాన; ఆ౦తేకాకుండ; 

"మీదుమిక్కిలి 

₹₹, లం వరము; దీవెనః వరుడు, భర్తః 

(శా (శేష్టమైన; అంద మైన 

ఇషా ర్వం కాగితప్పపొరలు; బంగారు 

లేక వెండి రేకు 

ఇగ. భం వ్యాయామము; అభ్యా 
సము 

ఇగ, (కాం వ్యాయామముచే నెడి 

ఇరు! do ఎన్నుకొనుట; వరించుట, 

సత్యారము; _పహరి 

కళళ కం ఒక టేరీతిదుస్తు; Uniform 

ఇరా '₹ం గం ఎన్నుకొనుట; వరిం 

చుట; రం ఒంటె ra లేనిచో; 

అట్లుకానిచో (త 

కళ్ళా 32, మీదుమిక్కిలి; ఇంతేకాధు 

ఇ, కం నెమలి ఇగ 
tT, ర్ం (త్రాడు; గవ్వ; తామరపూస 

fT, ఇం తుచ్చ వస్తువు, గవ్వ 
qari, రం మావటివాడు; (జ్ఞా మంచి 

సీరుదులుగల 

7g, 0 భీం మంచిపిరుదులు 
గల యాడుది; ఇగ ఆందగ త్రై 

ఇన ₹f[ం0 వారనత్వపుయాన్ని, 

వారసత్వము 

TT, ౫౭7, వారసుడుగా; చార 

సత్యాధికార ముతో 

శాక రం వంది? వరహావతారము 
qf, ర్తంవాన; సంవత్సరము 

ఇగ ఇం వర్ష బుతువు; వాన 

ఇశల రం నెన్యము; సమూహము; 

కవచము డాలు; రక్షణము; ఇలు; 

సమయము న్డ్ 

fA, ఇం సైన్యము; క్యా 
ఇ₹ రం శివుడు; గాం ముఖ్యుడు, 

పూజ్యుడు 

a, రాం నజారీయ సమూహము; అధ్యా 

యము తెగ; గుంపు; తరగతి; శక 

చదర ము 

ఇయ. ఇం చదరపుకొలత; వెళా 

ల్యము - 

ఇగ, రం తరగతివారీ విభజన 

ఇ గిం రహితమైన; విడువడిన, 

రం విడుచుట 
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₹కగా రం వదలుట; నిషేధము; వధ; 

బాంసన + 

far, గాం సాం నిపేధించుట, విడు 

చుట; గ్రా హౌ ఇ 

నబ జ్ఞా నింద్యము; నిషిద్ధము; 
పద లదగిన; అనుచిత మైన 

ఇగ [గ వదలదిడిన; చేయకూడని, 
నిషద్ధమైన 

ఇవ, జ్ఞా విడువదగిన; నిషద్ధమైన; 

రం వర్ణ్యము 

తా ల అక్షరము; రంగు; జాతి; 

భేదము, రూపము; గుణము 

జాగా రం వర్ణన; _పళంస;- చిత్రించుట 

కాగా ఇం (ప్రశంస; వర్తన 
ఇ జ్యా (వళంసింపవిడిన; వర్ణింస 

దిడ్న; చెప్పబడిన; చితింపబడిన 

శా, రా ఉప మేయము; ప్రన్తుత వివ 
యము; గ్రా వర్షి ంపదగిన 

ఇరగ లా నడవడి; (బ్రతుకుతెరువు; 
ఉనికి: గుండి ముగా తికుగుట 

కగ్గా ఈం నలుగు; వడి; దీపము; 
కాటుక్ర 

శ షం గడనీనః కొనసాగిన 

ఇ ఇగ్లిం కం ఇగ: గ ఉన్నతి 
వ _ర్రించువాడ్వు చేయువాడ్రు 

ఇరా గం గుండ్రని; భా 
ఇ, శం డె ఇళ్ళ 

కళా 
కలశ, 

| ఇగ 

| ఫ్ వృద్ధిచేవెడు; నరకెడు . 

వ 
0 వృద్ది; కోయుట; పక్ష 

ఇల. | పెంపకము 

agar, సృద్దిజేంగెడు a [గం సృద్ది 
ea, గం పెరిగిన; నిండిన, న్యం 
qf, బడిన 
ఇచ, రం రక్షణము; బొబ్బ: కవచన్వ, 

ఆ్మశ్రయస్థానము 

ఇగ గొం కవచముగల 
ఇగ, [జొం కవచము ధరించిన 
ఇగ గం కవచముగల 

qf, రొం సంవత్సరము; వాను మేఘన్ను; 

సవ్వద్వీస్ సమూహము 

tn, ఇం పుట్టినరోజు సండుగ 
ఇరా, రం సంవత్పరనుంతయ జ 

గడి శుభా శభ ఫవలితముల చెన్న 

జోన్యము; కంధాయ ఫలముఠన 
సూచించు పంచాంగము 

77 ఇం వాన; వానాకాలము 

ఇ₹[గ౯ [ఇ కురినిన; రా వాన 
గౌనా రం కడియము; గుండ్రమ 
శధfఇగః క్యా గుండనివ చుట్ట బడిన 
afr భి రేఖ; ముడుత; వరన; 

పంక్రిః వాద్యవిశేషము 

₹7౯ (జా చుట్టదిడిన; వంగిన; నహీ 
తము, ముడుతలుగల 

ఇళ్ల రం బుషః (ప్రభువ్వు యజమాని; 
ఇం గీత; పంక్తి వరుస; ఆల 
ముడుత 

. 

3 
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ఇౌణో[3గగ్షైక్ళు రాం యువరాజా ఇఇ 
ఇళేఇజైళ్ళి ఇం యువరాజ పదవి 

ఇకా రం తునియ; చెట్టుబెరడు ' 

ఇకార రం నారబట్ట, చెట్టు పెట్ట 

ధక, రం కుమారుడు; శక 

a, ఇం తలిదండ్రుల పేరు; 
వంశ పరిచయము 

కళగా రం పుట్టు గిల 
ఇకా, ఇం వీణ ఇంగా 
77 రం ఆధివతి; వల్ల భాచార్యుడు; 

వీయుడు; భర్త; మేలుజాతి గుజ్జిము; 
శా (వియమైన; (వధాన మైన 

శరా ఛం (వియరలు: గృాభ్ళం 

[వియమైన 

weft. స) ఇం తీగ; చిగిరించినదేత 
శ, 1 కొమ్మ 
T771౯, ఇబ, దేవునియానగా; నిజముగా 
ఇరా ఇగ భూమి; తీగ 

3 1. తీగ ధ్యా? 

ఇక], రం సామ ర్హ్య ము; అధికారము; 
వశము, [గా ఆధీనమందున్న; విదే 

యతగల, ముగ్గుడెన 

qadf, f7ం విధేయుడు: ఆధీనమం 

దున్న 
afer [గాం స్వాధీనమైన్య ఇంద్రియ 

న్మిగహముగ ల శ కిశాలి 

ఇ, [షా స్వాధీనమైన 
fT, (ఇం చేజిక్కినవ వశమైన 

ఇక, రం సేవకుడు; f70 పళమైన; వళ 

పెరచుకోదగిన 

ఇబ [కాం విధేయుడు; MrT 
ఇ, లం నమత స్వాధీనము 
74a, ర్త వసంత బుతువ్వు ఒకొరాగము 

mag, రం కోయిల; తియ్యమామిడి 

CEE qo మామిడి చెట్లు 

ఇళ్గాగళాళ్ళా రం మన్మధుడు ఇ్యాగ్గాడ్యా 
I, ఆభ్గిం తీరిక; విశ్రాంతి; వ్యావ; 

అవకాశము, ఆధిక్యము; అదను 

ఇర్గ, రం నివానము; ఇల్లు; వస్త్రము 

71, భం (కొవ్వు; మజ్జి 

ఇ[ళ్ళా ₹f[0 ఇలు; వస్త్రము 
ఇగ క్షం నివాస స్థానము వత్త్రఘు; 

(గృ కూడ పెట్టబచిన; ధరించిన, నివ 

నించిన 

TAI, (ఇం విశాలమైన; [ల్లా 
ada. fo ఫం da 

ఇన్నజ గా మన్నికగల్వ దృడమైన 
ఇ, గగ వీలునామా మూలముగా 

నం[క్రమించు ఆ స్స మరణ శాసనము 

aia, రం మరణ శాసనము, 

వీలునామా 

afar, రం సహాయము ఆధారము 

శర, ఇగ్గిం భూమి; ఇళ్ళ 
ఇౌల్చై షం రత్నము; బంగారు; ధనము; 

ఆగ్ని; ఛం కిరణము, కొరతి; 

వెలుగు; (శ్వా సర్వాంశర్యామిమైన; 

మధురమైన; శవ్కమైన 
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ఇచ్చు, ఛం భూమి, గ్గ 

ఇళ్ళ కం వసూలు; పామి, వసూ 

లైనది జాం లభించిన 

కార్చ ఇ₹[౦ వస్తువు; విషయము, 
వస్తువు; సత్యము 

ఇభ్యుగవ ఇకా వాస్తవముగా; నిజానికీ 

ATT 

ఇౌళ్లా బృం పొగడ్త; (శేష్టత; యోగ్యత 
ఇకా గేం అతడు; అది; ఆమె; ర్త 

వాహనము; శ్రా తాల్చునట్టి; మోసుకు 
పోవునట్టి 

CEE ఆగం ఒంటరితనము; ఒకటి 

ఇక Ff ఆచదై ్ యకవాది 

ఇరగ, రెం నావ మోయుట్క (కా తీను 
కువోవునట్టి 

ఇెళ్లగగ్భా ఇం తీనుకుపోదగిన; ధరింప 
దగిన 

ఇక్షణ రా పొరపాటు; 

(భమ; ఊహ 

ఇగ రగా పిచ్చి అనాగరిక తః 
భయము 

ఇళ్ల: గం అడవికిసం అనాగరిక మైన, 
రం అడవి జంతువు; ఆడవి మను 

ప్వుడు; అనాగరికుడు 

af, గం. క్క ఆక్కడ 
ఇగ్ఞ, రం జఠరాగ్ని; ఆగ్ని; జీక్ణశకి 
కక గా కోరువాడు 

ఇఇ ర్థం కోరుట 

కథా 

సందేహము; 

న TER 
ష్ 

నా. 

| ఇత ఆగం కోరిక; ఇరా 
ఇfఆన ఇం కొోరబడిన్య ఇ కోరిక 
atfeqe, గం కోరదగిన 
గల్, రం కోరువాడు, లంపటుడు 

ఇ1 శ7ం లేక్ 7 
ఇ7కాక్కే ౭7 వాస్తవముగా, గ్రా సరి 

యెన; నిజమైన 

faa, ఇం ఎరుక; పరిచయము; 

పరిజ్ఞానము 

47౫7, రం సంఘటన; నంగతి 

arf, గాం తెలినిన, వరిచయముగల 

freer, గూ తెలినివ్వ (వీణ 
డన 

armed, ఇం పరిచయము 
fer, గిం ఛరిచయము;ః వరి 

జానము 

క, ఇం. వాక్కు, మాట; సరస్వతి, 

పలుకు వొదము 

ఇౌగాళ్లా రం వాక్యము; ఆవేశము; కథ 

నము; తర్కము 

ఇకా రం డాహ్మా; బృహస్పతి; కవీ 
శ్వరుడు; వ క్రః గా చతురముగ 
మాటాడ వాడు 

ఇ; ఇం సరస్వతి; గాల 
771777 రం (దిహ్యా; కవి; బృవాన్నతి 

TIT Fo మాటల యాడంబరముః 

డొంక తిరుగుడు; శే షగామాట్లాడుది 

గా, గా వాగ్దానము' చేయబడిన 
isfy, గం కోరదగిన 

ఇగ ఇం సరవ్వతి; వాళ్ళక్నీ 
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arfaar భగ్గం | వార్దాటి; పాండిత్యము ' 
qrfreq, రుం 

ఇగ» f7ం విద్వాంనుడు; యుకి య క 
ముగ మాట్లాడువాడు; ర్తం చిలుక 

బృహస్పతి మంచివ క్ర 

qari, రం చమత్కారముగా చెప్పు 

టలోగల నేర్చు; సలుకులోని [పావీ 
ణ్యము స 

కాలా రిం నారస్వతము, సాహిత్యము 

77 కం సంకేతము; ' మాటలాడు 

వాడు; చదువువాడు;. పేరు, _్ఞా 

fa సూచించున టి 

ఇఇ త్తం చదువుట; ఉచ్చాంణ; (పతి 

పాదనము 

77777, రం (గ్రంథాలయము; రశ. 

DEE 

ఇఇ ఇగ్గీం వోక్కు; శవథము; సర 
స్వతి; శబ్రము 

7 ) గాం సదరుబోతు; దిడాయి 

ఇ, ? కోరు. | 
qa, ₹f[౦ వదరుజోతుతనము; 

సంభాషణాచాతుర్యము 

fm గ్య నోటిమాట నం॥ మాట 

లతో తెలియబడిన 

ఇబ ర్షం కర్పరికర్మణి [ప్రయోగ 
ములు; అభిదచే తెలియదగినయర్థము, 

(కొం చెప్పదగిన: విందింపధగిన 

ఇగ రం నీరోః వేగము, నెయ్యి? రెక్క; 

యుద్దము; యజ్ఞ ము; ధ్వని 

ఇౌగ్యా. రం ధరోోపదేశము; సలహా 

afd గా యోగ్యమైన, తగిన; అవ 

సరమైన 

rd, (గాం హేతుబద్ధమైన; తగిన; 

ఆవశ్యక మైన 

ఇన్ ర్షం బాణము, గుజిము, పక్షీ 
ఇక, రం ఉద్యానము; బాట; భవనము 

fem, [౦ తోట, శల 
TET, శాగిం బిడబాగ్ని 
aqifur, రం బడబాగ్ని: వర్శకుడు 

ft, ఇం వాక్ళకి; పలుకు; నస్వరమ్ము 

సరస్వతి 

717, ర్తం గాలి, వాతరోగము 

ఇగ, రం సుడిగాలి ఇక 

TIT, fo గాలి క్ష 

ఇల కొం చిన్నకిటికీ కాగా 
TIAITTN, Fo పరిస్టితి; వాయుమండ 

అము 

aria, do సుడిగాలి, at 

ఇళ రం తుఫాను; సుడిగాలి, re 

విచ్చివాడ్యు వాతర్థోగముగలవాడు 
7, కొం దూడల సమూహము 

ఇధ్యాగ్గా లాం 
(పేమ 

ఇక రం వ్యాఖ్య; వదంతి; చర్చ; వాగ్వి 

వాదము; సిద్దాంతము 

ఇఇ రాం వాయించువాడు; వాదించు 

వాడు మాటలాడువాడు 

ఇఇ రాం వాయించుబ; వాయించువాడు 

పృుతాదులయందుగల 
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4 రం హామీ; వాగ్దానము; డబ్బు 
చెల్లించు వాయిదా 

7414, గాం ఉదార బుద్దీగల Ter 

₹[౭7f7, షం వాగ్గానభంగము చేయు 
వాడు 

ఇల, ఈగ వాగ్డానభంగ ము 

ఇఇ రం ఫిర్యాది; వాద్యకాడు; వాదిం 
చువాడు 

ఇౌగౌం కొం కోతి గా కోతివంటి; 
కోతికి సం 

7, f7ం తిరిగివచ్చిన 
7: ఇగ్గీ తిరిగిపంపుట లేక వచ్చుట, 

జ్ఞా తిరిగివచ్చిన - 

aT, ఇం తిరుగు (పయాణము 
ఇగ ృా గొరగబడిన; వితులు 

చల్లబడిన గ 

mf. క్యా కోనేరు; చెరువు; స్మా 

విత్తులుచల్లువాడు 

ఇ ఇం చ్రీః జ ఎడమ వెప్పు; వంక 
వైన; (పతికూల మైన; క్ష చము; 

ఆందమెన 

కాగా “రం పొట్టివాడు; వామనావ 
తారము గం -పొట్టియైన 

aif: go వేదవిరుద్దమై తంత 
మం(తములతో కూడి మద్యమాంస 

మెథునాలకు శావిచ్చెడి విధానము (తీ 
7, ఇగ్గిం లత్మీ; సరస్వతి; పార్వతి? 

4. ఛం గారి; పాజణవాయువు 

"శ్వాస వాతరోగము 

ఇగ్బాకగా రం విమానము, rt 
ఇళ్ళు Fo మద్యపా (తము; ద్వారము; 

దెబ్బ ఆ్మక్రమణము; నది ఆవలిదరి; 

పర్యాయము, అడ్డంకి; 

సమూహము; వారము 

ఇగ రం అటంకము, కవచము; నిషే 

ధము; నివారణ; ఏనుగు 

mh, fo వేళ్యః షా? 
ఇగ, రం మేళుము? ఇఇ 
ల. శాగ్గి రగడ; కోట్లాట; దుర 

దృష్ట సంఘటన దొమ్మి 

77, గం ఆహుతి; అర్పణ; ర్త 
తోరణము, ఏనుగు 

కాగా? గాం గం అర్చించుటన దిస్టి 

తీయుట; రం నై వేద్యముః ఆహాకి 

TTT, రం నదిగట్లు 

ఇరా ఆగం వేశ్యః షకల. 
ఇ₹₹| రం లాభము; పొదుపు; ఈవలి 

గట్టు, గా చవక యైన ఆహుకిటైన 

ఇరగ రాం సముద్రము; శాన 

arf, రెం నీరు; వాన 

ft, రం మేఘము; ఇళ 
fT, రం, కమలము; శంఖము, 

ఉప్పు; గవ్వ 

ఇగ రం మేళుము, ఇఇ 
afm, గిం ఇం aren 
fr, ర్ం మేఘము; 7 

MUNNAR (క్షం నము(దము; UE 

జ లరాళీ; 
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ఇగాణి రం కమలము; ఇ్యాళ్లా 

కాళ్లు 
afte, 

fr, రం వారనుడు fr 
ft. ఇషం సారాయి; పడమర 

ఇగ, ఇం వదంతి; వృతాంతము; 

సమాచారము 

ATTY, కం సంభాషణ; ఇ 
qf, ౯0 (పతిసంవత్పరము జరుగు 

నట్టి వల్షాకాలమున; జరుగున టి; 
ది 

సంవత్సరకాల ముండునది 

ఇ, Yi కర్ణృత్వము, సంబంధము, 

స్వామ్యము, సూచించు. వత్యయము 

(era. (తినువాడు) 

fe, ఇం ఈడ; fr 
area CE UELE ర్తెం పూజ్యులైన 

తర్మడిగారు 

ahaa, శం తల్లి: ఇ - (కుడు 
art, రం రాజూ; యజమాని; సహాయ 

(కం మేఘమ్ము [ఇగ 

Ia, రం మలయమారుతము; కోయిల, 

f7 వసంత సం॥ 

TTT గాం వసంత సం 

క, ఆగం అడవిమ లై; దుర్గ 

77, రం వస్త్రము; ఇలు; వాసన్మ సువా 

సన; నివాసము 

గ, అం కోరిక, ఆత్యానః (భమ; 

వాంఛ | 

TTT రాం పగలు: దినము; గ్రాం 

(ప్రాతఃకాల సం॥ 

aa గాం నివనించెడు; వానెనకట్టి 

నది; నువాననగల; పానిన; నిల్వ. 

యుండిన 

rf, గం వసూలైన; కలినియున్న; 
లభించిన 

ఇ, ఇగిం వొడీస; గ్షాం నివాసి నువా 
సనగల; వానీనకట్టినది 

area, go మూలతత్వ ము; (జ్ఞా 

యథార్థమైన; నిశ్చితమైన 

ఇనా, fq (పకృతి నిద్దమైన; యథా 

రమైన; సరియైన, రాం యథార్థ వాది 

1, రం నంణంధ ము దుట్టరికము, 

వని; రాక్రాణ[.వనీపడుట 

4, ఇ కొరకు కై 
ఇ, కం బౌ హనము; వాయువు; 

మోయుట్య (జ్ఞా లాగు లేక తీనుకు 

పోయినట్టే; ఇఇ భ లే! భళీ! వహ్వా: 

ఇగ్ఞ, రం మోయువాడు 

qr 0 వైన్యమః శా f%ం 
మోయుట 

ఇ, ఇం ప్రశంస; పొగడ 

fT, గం మోసపోయిన మోయ 

బడిన ' 

fea, ణా ఒంటరి; ఒకటి; రా 

భగవంతుడు; 1 సంఖ్య 

area, ఆగం కల్చనాకక్తి 
her, జాం పవికీమాలిన (మాటలు) 

ఇళ్ల గం _ తలతోకలేని (మాటి, 

విరిగిన బలహీనమైన; వీచమైవ్య 
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మోయునట్టి; _(వవహించనట్టి ఇం | ఇరా ఇం గం వికనించుట; 

రథము faa 
ఇత, గం పనికిమాలిన లేక 

తలతోక లేని (మాటలు) 

ఇల్లా కం వాహనము; గాం దియటి; 
మోయదగిన; 'మోయబిడెడు 

(7, fఇ ఇరువది శబా 

ff, ఇం 20 సంఖ్య; (0 ఇరువది 
ff, గగ కంపించుచున్న ఖాగాల్య₹ 

గా, జ్యా కదలుచున్న; వణకుచున్న 

గణ, గా వికనీంచిన; వెర్యడుకలు 
లేని ' 

గ్య, [70 భయంకరమైన ;విశాల మెన; 
దుర్గమమైనః వంకరైన, కఠిఎమైన 
గ జా కలతిజెంధిన; భయంకర 

మయిన 

fm, గా భయంకరమైన ఇలాకా 

గ్యూళ్లా షం విచ్చేదమైన; ఖీతికజెందిన; 
కలతి జెందిన 

fm, భం సం కలతజెందుట 
గ్యాగా? గా క లతజిందిన, చుఃఖము 

నొందిన 

అగా క్షం వెరుధ్యముః (భాంతి; 

(పత్యామ్నాయమ్యు ఆ జా నము, 

సందేహామ్ము "జ్ఞా ఒకటి బదులీంకొ 
క్ర టిమెన 

ff. గం సందిద్ధ్దమయినః విభక్త 
మయిన 

గఇూగా రం వికాసమ (శల 

ff, ణం వికసించిన; నంతోషించిన 

గానం కం మార్చు; వికృతి; దోషము; 
రోగము 

జాలి గం మార్చజెందిన; రాగద్వే 

షాదులుగ ల మార్చుజెందునట్టి; క్ర 

ఒకసంవతృరము 

గాకా రాం వ్యా న్తీః (ప్రకాశము, 

ఆనందము; వికాసము 

fax, రం వికనించుట; ఆనందము: 

వ్యాప్తి, వృద్ది 

feral, రం జీవసరిణామ నీద్దాంతను 

The theory of Evolution 

ఇభ fr చెల్లాచెదరై న; 'వెదచర్ల 

బడిన (పనిద్ధిజెందిన 

గాగ, రం పతులకలరవము; 

యంకారము 

faa, గాం రోతయెన; వీకారముగల; 

చెడిన; అస్వాభావికము; మార్చు 

జెంధిన రం రోగము; విరక్తి 

fe, ఆగి భావావేశము; వికారమ; 

రోగము; మార్చు 
జాగా రం. పర్మాక్రమము; సాహనము 

గం రేష్టమైన 
fad, ర్ం విష్ణువు; శూరుడు? fro 

పరాక్రమవంతుడు 

గఖగా, రం అమ్మకము ఇళ్లూ 
అణు కం అమ్మువాడు (షా: 
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fri రం యోధుడు; పరాక్రమము 

గా జయించిన వీరుడు 

గాభరా కొం అమ్మువాడు గా?! 
fia, fq ఆలనిన; నిరుత్సాహ 

వడిన 

fa, గాం గాయపడిన; రం గాయము 

ff ఇం స్నానము చేనిన; 
కడుగబడిన 

ff, ఇ్యా విసరి వేయబడిన; పిచ్చె 

కిన కలత జెందిన; వదలబడిన 

fafa, ఇం విచ్చి శా 
fz, fz మనశ్శాంతి లేని, దిగ్భమ 

జెందిన 

జల, ఇం కదలిక; కలత; విసరివే 
యట; భయము 

faqqm, gq 
వినరివేయుట చెలాచెదగుచేయుట 

భాగా ర్షం వ్యాకులత; భ మము; 

సంఘర్షము 

ఇలాగా ఇం కదలింపబడిన; కలత 

జేందిన 

fern, fo (పనిక్ధణెందిన, ణా 

fear, ఇం షనిద్ధి ఇల్లా 
₹ఇాగరా గం చనిపోయిన; గడచిన్న లేని; 

నాశమెన 

fqnf. ఇం నాళము; దుర్గతి 
fam. ర్తెం వేర్పాటు; [ప్రయాణ ము; 

సమావ్మి; నాశము; మరణము 

గల రక్తం కరగుటః నాశము; చెడుట 

౦.కదలించుట; పంపుట. 

fafa, జ్యా కరగిన; చెడిన. పడిన; 

ఎండిన; లోపించిన 

ళా; కం దేవతావిగహము; విభాగము; 
విసారము; యుద్దము; కలహము, 

రూసము; శరీరము; వేర్పాటు 

fee. రం వేర్పాటు; నాశము; చిన్నా 

భిన్నముచేయుట 

జాగ ఇం విగడియ 
fq, గొం నాశమైన; విభక మైన; 

వేరుచేయబడిన 

faq: రం నాశము: పెద్దదెబ్బ; కీడు, 

అడ్డంకి; విఫలత; వ్యాకులత; హత్య 

గ, గం హంతకుడు; కీడుచేయు 

వాడు 

గఇఇ గ, గాం హానికరమైన; చంపువట్టి 

గ్ా రం అడ్డంకి; అంతరాయము 

fzaunr. రం విహారము; సంచారము 

faa, ఇం fo విహరించుట, షికా 

రుచేయుట [మయిన 

గ, (జాం కలళజె.దిన; చంచల 

fఇఇలాక్ళ రం నిలుకడలేమి fm? 
fame క గం చలించుటః 

పాన, భేషముజెందుట; వాగానభంగము 
ణి లి a 

జరుగుట 

fq: గం సం చలింసకేయట, 
కలవర పెట్టుట 

| ferafa, fro చంచలమయిన; * తావ 

నుండి తొలగిన: కలతజెందిన; 

మాటత వ్ప్న 
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గగాం రం భావమ్బు దీర్హాలోచన; 
నిర్ణయము; తలంపు 

ఉళాణా కొం న్యాయాధికారి; గూఢచారి; 
మార్గదర్శకుడు 

arn, ఇషం పరిశిలన, చర్చ 

గారంగా శం పరిశీలింపదగిన, 
బుజువు చేయదగన 

fr, ₹ం ఈం దర్యాప్తు చేయట; 
ఆలోచించుట 

fr, షం వెనుకముందులాలో 
చించువాడు 

fr గం విచారింసబ్ధడిన; ఆలో 
చిివబడిన; సందిగ్గమయిన 

fafa, గాం ఆశ్చర్యకర మైన, చిత్ర 

వర్ణముకలది; రా ఆశ్చర్యము; 
చితవర్ల ము 

ఇఇ, రం ముద్దు key) 
fhe f70 ముద్దిడబడిన; తాకబడిన 

గగ ఉష (పాణములేని; తెలివిలేని 

fe, ఇం (సయత్నము ఇలా 

గగ, గం (వయత్నింపబడిన; 
అన్వేషింవాడిన [నరకుట 

href. ఛం నాశము; ఎడబాటు; 
గూ, జ్య కోనివేయఐడిన; వేరు 

చేయబడిన 

గరగ రం నాళము; వరకుటః తెగ 
తెంపులు; వియోగము. 

గాణ గం వేరుచేయునట్టి; కోని 
వేయునట్టి; విభజించునట్టి 

అము. కాముకత 

గాతిగా లం నాశముచేయుట; కోని 
వేయుట 

[ఇక రం ఎడబాటు; వియోగము 

(లట గం వియోగముకలిగినవాడు 

[ఇగ కొం విసనక్యర; ఏకాంతము గా 
నిర్ణనమయిన 

fara, ఆం ఏకాంతము గ 

err, రం విసనక్మర ౯ 

జాగా గం ఉత్పన్నమైన; పట్టిన 
fT, ఇం గెలుపు; విజయము 

జాణ ఆగం పార్వతి; భంగ; 
పార్వతిచెలిక తె 

(గ, f జయించిన; గెలిచినవాడు 

faa, ఆగం భిన్నజాతి 

far, గొం చిన్నజాతికసం 

fff, గం గెలుపుకోరువాడు 
ఇనాం ఇం మిక్కి=లి జీ యింపనిచ్చ 

fff. fం మిక్కిలి జయింసనిచ్ళ 
గలవాడు 

ff, fం దీడింపదిడినవాడు కై 

జయించిన భూభాగము 

fr. చం జయింవదగిన 

far, రం బియించినవాడు 

గ f తెలివిగల; నేర్చరి; -ఏద్వాం 

నుడు, రాం ముని 

fran fro కష్ట్యంకక; 
జాగా కొం తెలివి 

గల, గం సూచింపబడిన; |ప్రకోటింన 

విడిన; విన్నవింపబడిన 
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ఇగ, ఇం సూచన; (పకటన; | గానా గా వంచి పెట్టదిడిన ల 
విన్నపము గాస్ కొం తర్కము; సందేహము; 

fr గం తెలినికొనబడిన; (పనిద్ద 
మైన 

గారల [ఇ తెలినికొనదగిన 

rT, గొం కాం తెలిసినవాడు 
ఉఇాగా రం వివేకము; కార్యము; 

శాస్తాందులజ్ఞానము (Science) 

far. fo శాస్త్రవేత్త 

. fr రం విన్నవము; (పకటన 

faxrfuq, fo (పకటింసబడిన; విన్న 

' వింపబడిన 

. ల రక్తం రూర్తుడుః కాముకుడు; విటుడు 
4౭, కం ఛైట్లు; చిగురుకొమ్ము 

గటా రం చేట్టు మర్రిచెట్టు గ్య 
కొమ్మలుగలది 

ఎగతాళి, అనుకరణ; 
పీడించుట; మోస 

fH, (ఇ మోసపోయిన; నిరాశ 
జెందిన; పీడితుడు; ఎగతా € చేయబడిన 

fer. #0 గం భయవడుట; పారి 

పోవుట; చెల్లాచెదరగుట 

గారా ₹ం ఈం 

నాశముచేయుట; పారదోలించుట 

. fra, ర్ం పంచి పెట్టువాడు 

far, రం పంచుట; ధానము 

faa, రం పంచుట; పంచువాడు 

aan, ర వంచి పెట్టుట 

49 

| fre, fక్ళ' 

పారదోలుట; | 

fra రం. చాందినీ; పందిరి; నమూ 

హము; విస్తారము; యజ్ఞదు; పెద్ద 

డేరా; శూన్యము 

ఇగ రం 

(కమభంగము 

faa, గా గడచిన క 

fae, 0 ఏనుగు జ్ఞాఖ్మి 
faa. రం ధనము,” సంపద 

fra, గం గం ధనవంతుడు లబ 
(రా fz నిగ్గు లేని; CEE 

fer fo రీతిజెందిన భణ 
నిపుణుడు; 

వ్యతి[క్రమము, 

రనీకుడు; 

విద్యాం నుడు 

fuer, ఇం నై పుణ్యము; రనజ్ఞితః 
ఆపార పాండిత్యము 

feet, ఇం [క చినుగుట; వగు 

లుట; చా. గం చీల్చుట; చింపుట 

fq, ర్ం ఖండించుట: ఆణగ 

(తొక్కుట చీల్చుట 

frat. To గం 

నాశముచేయుట 

af, గం ఖండింపబడిన, అణగ 

[శొక్కబిడిన; చీల్చబడీన 

కాలరాచుట; 

faa, గం చంప్పట; చీల్చుట; యుద్దము 

గ ₹ం గం బీల్చుదీ? ట్రద్దల 
చేయట 
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fea, fro చీల్చ్ప బడిన, (దిద్దలు 

చేయబడిన 

గాల్స్ గాం చీల్చు; చింపు లేక వగుల 
కొట్టువాడు 

[గా fr (వసిద్దమైన; తెలినిన; 
అంగీకరింప బడిన 

గా గం చీలిన; విరిగిన, చంప 
డిన 

ణా గా నేర్చుగల; తెలీవిగిల; 
విద్వాంసుడు 

[షక ర విద్వాంనుడు గ్య 
(గాగ, ఇగ విద్వాంనురాలు 

a7, గా దిహుదూరప్ప; రం బహు 

దూరదేజ్ఞము 

fa, కం హాస్యగాడు గ్రా చెడ 
గొట్టువాడు, వరులనిందించువాడు 

గూ, qo చెడగొట్టుట, నీ౦దచించుట 

గా, ₹ f%౫ం బోధించుట క (స్తా 
దుఃఖమునొందుట 

జ, [క్క మురికిచేయబడిన; అవమా 
నింపదిడిన 

హ్! ౫7, విదేశిమారక్ర (ద్రవ్యము 
(Foreign exchange) 

fa. గేం జనక కమహోారాజు; [షా 

శరీరము లేని 

faz. (ణా రయ్యధ ముచేయబడిన,; గాయ 

పెడిన రం గాయము 

గారా గం పొనిరగావున్న; (పన్తు 
తప్పు; యధార్థమై 

గళం కాగా హోటరు; ఉనికి 
far, ఆం చదువు; జ్ఞానము ' 

గ్యా, ఇం మెరుపు గ్య 
గ్ల ఛం మెరుపు; పిడుగు; (ణా 

మిక్కి లి కాంతిగల; మెరుగుబేనిడి; 
fax, 

ఇల, ఇం మెరుషుతీగ 
గాగ, ర్తెం కాంతి; (జా కాంతిగల 

fణకణ, రం పగడము; చిగురుటాకు జ్ఞా 
వృక్షరహితము 

faz, గాం విప్లవము; తిరుగుబొటు 

గ. (జ్ఞా 'తివగుబాటుదారుడ, విష్టి 

వకారుడు; విరోడి 

గొజాగాగ ఇం పాండిత్యము; జ్ఞానము 
faz, గాం పండి తుడు; నేర్పరి 
f=, ఇం ద్వేషము; విరోధము; అస 

హ్యాము 

[ఇలా గ్థం విరోధి; ఇళ్ళా 
(ఖా, గా దరిద్రుడు ఇఇ 
ల, గా డారిద్యము ఇ 
faa, ఇబ విధివాత; కానున్నది, 

రిం (ద్రహ్మ శ [క్యా పొందుట; 
రంధ్ర ముచేయుట 70 fr తం[ఛ్రము 

చేయదిడు 

గాగ ర్త భిన్నమత ము; మత భ్రష్ట 
తోము 

ff, (గా భిన్నమ తస్తుడు 
గాం? రం (దిహ్య; మన్మథుడు; 

- (పారవ్టిము; విష్ణువు 
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గాలి, ళం తల్లి; గాగ? గాకా గౌం వంగిన; వంకరైన, 
fa, రా రీతి; ; ఏర్పాటు; నిర్యాణము వినయముగల 

పధకము; చ ట్ట ము; శాసనము; | గగ్గాగ్షా ఇం వంగుట; మన వి; 
నియమము; (ప్రా పి వినయము 

fr Tf ఇం ఎగువశానన సభ; 
శాసన పరిషత్తు 

గా చక ఇం శాసన సభ; చట్ట 
నిర్మాణసభ 

గళం ఇం దిగువ శాసన వభ 
frre, రం శాసన సభ్యుడు; చట్ట 

నిర్మాత; నిర్మాత, ణా విధించునట్టి; 

నియమించునట్టి 

గా ఇం కార్యము; నియమము; 
విధము రీతి; (వవ రన; ఏర్పాటు; 

రం (ద్రహ్మ సృష్టిక ర్త 

ff. f5ం గం నియమ. పూర్వ 
కముగా; శాస్త్ర(పకారముగా 

గబ్బి, ర్త చం్యదుడు; విష్ణువు; (బహ్మ 

fy, f7ం దుఃఖితుడు, ఎడబాటు 

నొందిన; ఆసమర్హుడు; భయవడిన; 

రం భయము, ఎడబాటు; శత్రువు; 
భార్యచచ్చినవాడు 

fఇకకశ, క్షం నాళము; ధ్వంసము 
fqకశక గూ నాళకుడు 
ఇలాగా [ఇం నాశములేక ధ్వంసము 

చేయబడిన 
fra, జా నాశము లేశ ధ్వంసము 

చేయువాడు, శత్రువు 

[లాగా [౦ చెల్లాచెదరైన; నాళమైన 

far, ఇం వేడుకొనుట; (ప్రార్థన 
fz, గా వంగిన; వినయముగల 

జాగా లం సభ్యత; వినమత; 
మర్యాద; వేడుకోలు 

జాగ్ (గం మర్యాదగల:; వినయముగల 

గాం fro నశంచునట్టి; క్షణభంగుర 

మెన 

rar, తం నశించుట క్షణకాల 

ముండుట 

గజా ఇం శవము గా (కష్టమైన; 

నాశమైన; చనిపోయిన, చెడిన 

ff. రాగ నాకము; పతనము 
గా ఇలా లేనిచో; లేకుండ: కానిచో; 

కొక 

faa, గం నాశము; చెడుట 

fra ణా నాళముచే యునట్లి; - 

చెడగొట్టునట్టి [నట్టి 

జ్యా fr 'నాళముచేయునట్టిః నళించు 

గ్ా రం కుదువ; “నారకము 

(Exchange) 

గగ ఇ మూతవడుట; మూను 

కొనుట - 

fafraifea, ణా 

మూతబడీన 

గాగ. గగ వినియోగింవబడిన 

మూసుకొనిన; 



fafa 772 faut 

fff, జ్ఞా వెలువడిన; గడచిన 

[లేన గం వినయముగల; (ఇ 
fa, శాం లేకుందా; కాకుండ; fz 

గొఖెళ్ళ రం వేడుక, కుతూహలము 
డడ; హాస్యము 

fam, 
శీలుడు 

fr, [గాం ఉంచబడిన; వ్యవన్ధిత మైన 
గాగ రం సర్దుబాటు; ఆధారము; 

(పద్మవనము; అవయవముల పత; 

ఉంచుట; సమూహము 
/| 

(గా ఉల్లానముగల; (క్రీడా 

గా, కం వకివాదిః విరోధి గా 
[పతి కూలమైన; వక్షఫాతములేని; 
రెక్కలు లేని 

గాళ్ళ కృం . విరోధి; గా (పతికూల 
మైన; రెక్కలులేని 

a. రిం అమ్మకము; fae 

గ్ా ఢం ఆమ్మకము; ఆమ్ముడు 
' సరుకు; దుకాణము సంత 

ఇ్యూ రం వర్తకుడు: ఇషం షం 
క 

fay, నాగా. ఆపద యాతన, ' 

నాశము; మరణము 

[గా కం లిన్నమార్గము; చెడు (త్రోవ 
క్యా ఇ నది, 7 శా చెడు 

మార్గమున పోవృనది' 

జా ఇం ఆపద; దుఃలిము 

fray, [గం పండితుడు; 

[317 రం పాము (క్షా ఆవదలో 
నున్న; నాశమైన; చనిపోయిన 

గాగ గం వ్యతిరేక మైన; విరుద్ద మైన 

సళళ, కొం సరివ ర్థ్హనము; పొరపాటు, 
తారుమారు; (పతికూలము | 

mate, గం కారుమారైన; పరివ ర 

నముజేందిన 

గ్ా, రాం అడవి, తోట 

(గారా గం గొప్ప; పెద్ద ఆరధికమ; 
వి సృతమెన 

[గా కం పురోహితుడు; (బాహ్మణడు 

గాళళా రం త్రీ పురుషులమెడబాటు; 
నిరాశ; మోసము 

fre, రం అల్ల కల్తోలమ; తిరుగు 

బాటు; వెల్లువ ఆపద 

far 77, fo క్షణభంగుర మెన; విష్ణవ 

కారుడు 

fame, fro నిరర్థమ్ము; నిష్ఫలమ*. 

పండు లేని చెట్టు) 
గ అ 

దేచశ, 
చం[దుడు 

“గాగ. గం విభాగ్గుపబడిన? భిన్న 
మెన; వేడ చేయబరేన 

గాగ, రగిం- వంవిణీ విభాగము; 
విభ కి; వేర్పాటు 

fq, రం శకి, గోట్స తనమ; ! 

ఐశ్వర్యము + 

ఇం ళం తేజస్సు: కాంతి 

సౌందర్యము 



(గాగ 7/3 faa 

far, go ఆ _స్రిలోని వాటాః సంప 

కము; శాఖ; (Department) 

అధ్యాయము 

feaarrft, రం పంచువాడు; భాగస్తుడు 

f4 ఇఇ, (ఇ విభజించునేట్టి, భాగించు 

నటి 
ళు 

fair, రం విభజించుట; పంచుట; 

భాగించుట 

ff గం పంచజడిన; భాగింప 

బడిన; వేరుచేయబడిన 

ఇషానగా గం, ధాగింపదగిన; 

పంచదగిన; ర్తం భాగింపబడు సంఖ్య 

జాగా ఇం కాంతి, సౌందర్యము; 

శోభ 

fame భంగం 

మెరయుట 

fax, రం రసోత్సాదక కారణము; 

ఇగ ళం 
తార్బుడుక తె; వేళ్య 

ffm. క్యా వివిధ మైన; మిశ్రిత మైన; 

వేరైన 

Pfr ఇం. వేరుపాటు; MT 

హై న [గా భయపడినఏ గ 

fafa, కా మిక్కిలి భయంకరమైన 

ffm, ఇం భయంకర దృశ్యము; 
భయ పెట్టుసాధనము 

ఆబాగా ఆగం ఐశ్వర్యము; అధి 

శఛోభించుట; 

రాత్రి; పనుష్పు 

ఇబ, [ఇం పుట్టవు గొప్పు శ క్రీశాలి; 

వ్య కమెన 

fafa, ఛం గొప్పదనము; సమృద్ధి; 

శ్; ఆభ్యుదయము; విబూది; 

దివ్యశ కి 

[ఇ్యాగాగ రం అలంకారము; ఆభరణము; 
కాంతి; సౌందర్యము 

fT, గం గం. అలంకరించుట; 

శోభింపజేయుట 

fra fra గం శోభించుచున్నః అలంక 

రింపబిడిన; రం ఆభూవణము 

faz, రోం సరీవర్తనము; విచ్చేదము, 

వేర్పాటు; విరోధము; వైపరీత్యము 

fail, to fF ర ౦(ధముచేయుటి; 

గుచ్చుట; (వ వేశించుట 

గో. రం ఆధికారము ధనము; ఐక్య 

రకము 

fu, రృంకొందరపాటు (భాంతి; ఆపా 

రము సందేహము 

fui, గొం భమకజెందిన 

జనానా భం భమ; తొందరపాటు 

గ్ఞగకగా కం అంంకరణము; ఆలం 

కారము. 

జాగా గం ఆ లంకరింపబిడీన 

కాగా, ఇ శరము, వివేచవముః 

సమీక్ష; స లహాో 

జగ కం సమీక్ష; తర్కవితర్మంము 

aa, గొం సమీక్షింపదిడిన 

గాంగ్, గం నమీష్షకుడు; పరీత్షకుడు 



నన్న 

fq. (గా 

తెలని 
య 

farm, ఛం సవతితల్లి 

గానా ఇం అవమానము; విమానము 
గా గా ముక్రుడైన, విడుదల 

పొందిన,- స్వత౦తమెన _ 
= 

faafnr. భం మోక్షము; విడుదల 
fa, గా పెడమొగము పెట్టిన; 

(పకికూలుడైన 

[ష్యాశ గం జ్ఞానములేని; మోసాపడ్రిన 
fq, (జా విడుదల చేయ వాడు; 

ము క్రినిచ్చు హత్తు 
రము క్రి; విడుదల 

౧ గ౦ (50 ము కినిచ్చుట; విడుదలచేయుట 
గా షా జ్ఞా విడువదగిన 
af, fro విడుదలచేయబ డిన; 

ము కిజైందిన దగిన 
fey, fz వదలదగిన, ము కినివ్వ 
fr, go అడ్జానము; శమ; వ్యామో 

హము 

గా నా (శమింపజేయునట్ట్, 
మోహ్ంవజేయునటి 

టి 

గా, ఖత fs వ్యా మోహపడుట, 

నిర్మలమైన, అందమెన; 

మోసపోవ్వు, స్యా గ్లొం (భమింప, ల 

జేయబ, ఆశ పెట్టివశ పంచ్తుక్రాన్వట్ద 
గారా fa మోజువడిన; మూర్చ పోయిన 

గ 
774 | గ్ా, నాననా నవవ 

(భ్రమింసజేనెడుః కతినప్ఫాదయను 
గల 

faq, [గా వేరుచేయబడిన; రహిత 
మైన 

fff, ఇం విరహిణి fay. గా విరహవీడితుడు 
fq, హు; (ఇంగా | కం ల ఇబ fr, fష్యా విర కిగల; ఉదానీన మై; 

రెం సన్యాన్ 

fn, ఇం ఉదానీనత; వెరాగ్యము 
7, రాం రచన; నిర్మాణము; ఆలం 

రరణ 

గారా శం గ. నిర్మించుట, ఆలు కొరించుట; శం [కష్టా విర _క్తిజెందుట 
షా fa నిర్మింవబడిన; రచింప 

బదిన 

కాగ గొం ఈత్పడుడై న; విర క్తితెందిన; మానుకొని న; పెడ మొగము 
పెట్టిన 

fafa. జం విరాగము; విరమణ 
వీరామము 

గాకా రం (పెనద్ధి; కీర్తి; దిడడు 
rar, ఇం కీ రిగాథ 
గ్యాకెగ్లు గా మిక్కిలి (పినిద్ధి కెక్కిన 
fa జ్యా Ea ఆనుర కుడగుట; 

(భమపపట 

న re 



fae faq 
మమాపి. శానా ఇల. రానా. అరల జా. తా శతక ఇదా. నవా _ 

అరుదైన; 

పలుచని: న్ర్జన మైన; 

fr: ణా 

దుర భమెన; 
౧ మెటా 

దూరపు 

faa, fo 
అ|ఏియమెన 

గాగ రం వీత్రార్థితము శల 
f₹క్ట, ర్షం ఎడబాటు; విరహము 
ff, గొం లేనిది, విడువబడిన 

గజ, స్వా విరహపీడితుడు; ఏకాకి 

గారా, రం విరక్తి? వైరాగ్యము 
గరగ ₹₹0. వెరాగ్యముగల; విరక్తి 

జెందిన 

fT, ఇం గం ళోభించట; కూర్చొ 
నుట; ఉండుట 

fan, గ్య 
కూర్చున్న; ఉన్న 

₹ఇరగాకు గాం సుళొభిత మైన; మిక్కింలి 

(వకాళితమ (ప్రసిద్దమైన; ఉన్న. 

fq౯ః ఇం ఆదిదేవుడు; వర్యబహ్మ; 
సౌందర్యము; కాంతి గా (టహ్మాండ 

మైన, చాల గొఫ్పయెన 

faz, రం విరమణ; వి శాంతి; ఆగుట; 

రుచిలేని, సీఏ సమెన; 
ఓ... 

(పెకాశించుచున్న, 

వాక్యమందలివిరామము 

fra ఇం విగ్రార్డితమ్యు వార 
సత్వము 

fat, రాం దహ్మ fT ణా 
ఇభ ఇం గూ 

ESE 

చిక్కు_కొ నుట 

భాగా. ₹ం గం. చిక్కులోవడ 
వేయుట ౩70 [కం మారాముచేయట; 
చిష్కుకొనుట 

faz, ర్ధం కీర్తి గాధ; గొరవచిదుదు 

గాలా ఇం గొ స్పకర్శి, 
ఇడా శాం సరిపడని; రు 

(ప్రతికూలమైన; ఆ|వియమెన. ఆడ 
జ ఓ. ) a 

గింవబకీన; కం విరోధము; వగ; 

స్య f7 వ్యతిరేకముగా 

గర్భా (ఇం వికృతమైన; 
fax. గిం కురూసము విభిన్న 

త్వము 

[7], (₹0 కురూవి కాశ 
ఇఇ f70 విరేచనము కలిగించునది 

(భళా రెం శతుత్వము; 
వై పరీత్యము + కలహము 

ఇ, రం ఆలస్యము; (వేలాడుట 

fఇణలగ fo _వేలాడుట, ఆల న్య 

మగుట 

fre? ఇం గం అలస్యముచేయుటః: 
ఆధారవఊుట్క (వేలాడట; ఉండుట 

ఇలగగా fr (వేలాదెడు; ఆధార 
పడిన; ఆశ్రయించిన; ఆలస్యమయిన 

fm. fఇం అనాధారణమైన భిన్న 
మెనః ఆశుభలతణములుగ ల 

విభిన్నమైన 

అడోంకి' 
a 

area భం fro దుఃభించుట; 

తెలుసుకొనుట 

2౭7, ఇ భేదము. గ్యాభిన్నమైన; 



నాకా నాని 

షా 776 

fT ₹ం సం వేదచేయుట్య ఖా 
స్పా వేరగుట 

గరా గాం నీగ్గులేని ష్యాల 
ef, ౯ం నిగ్గుకెందిన బాగ్యా 
7m 0 50 ఏడ్చుట; దుఃఖిం 

చుట 

fea గాం fr ఏడ్చించుట; 
దుఃఖ సెట్టుట 

హస రెం దుఃుఖవమ: బ్బ; గ్రా 

ఏడ్చిన; దుఃఖించిన 

fama, రం (ప్రకాశము; సుఖము; 

సంతోషము 

జాగా Fo కం లో లించుద; 
అనందించుట; సుభించుట, పకా 
శించుట 

ఇంగ ₹0ం feo సుఖించుట, 
ఆనుభవించుట (చున్న 

గాగ గ కోఖించుచున్న్య సుఖించు 
కాం, ర్షం దుఃఖము; ఏడ్చు 

ఇరా ఇం fr 
దుఃఖించుట 

గూ గం దుఃఖించెడు; ఏడ్చెడు 
2౭, ఇం. విదేశము; ఇంగ్లండు 

ఐరోపా 

fara, (క్యా విదేశపు; ఐరోపా సం॥ 

fa క్ఞం సౌందర్యము: సుఖ 
భోగము; |కీడః హాోవభావము 

eff. ఇం కాముక్మి సుందర 
యువతి; వగలాడి; వేశ్య 

ఏ చ్చ టి; 

faq 

fae, fe కాముకేయి; భో*పరా 

యణుషు; చంద్రు: మన్యయుడు 

ళా గాం తగని; Mf 
{ఇ|7, [గా చోపించిన ; కరిగిన; చని 

పోయిన; నాశమైన; మరుగువడిన; 

లగ్నమైన; 

[ఇలాగ రం చూచుట; దృష్టిః వివే 
చనము 

1, వాం క్యా చూచుట కశ 
ఇలాగా అం చూపు దృష్టి 
we, గ్య అందమైన; చూడ 

దగిన [దిదీన్ 

faa fr  చూఢబడిన; ఏవేకింప 

ఇళాఖ్ళి [౯0 చూచువాడు, శెలుసు 
కొనువొడు 

గళళ్ళా షం చూడదగిన 
ఇఇ, రం కన్ను; దృష్టి 
షానా, రోం చిలుకుట; గిలికొట్టుట్క 

కదిలించుట: కలత 

fader: గం గోం చిలుకుటు కది 

లించుట్య కలత పెట్టుట గిలకొట్లుట 
fae, (ఇం కఠలతజెందిన; కదలింప 

బడిన; గిలకొట్టబడిన; దొర్హుచున్న; 

చిలుకబడివ; రం మజ్జిగ 

fare fa వ్యతిరేక మైన; తల 

(కందిన 

fe, f చంచలమైన; అందమైన 
fae ర్తం శూన్యప్రదేశము; రం ధము; 

గుహ; నెరియ; పగులు, గొయ్యి 
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fqn రం వ్యాఖ్యానము; వర్తన, 
వివరణ 

faa, గాం నీచుడు; మూధ్దుడ్యు పాలి 
పోయిన; కాంతి లేని 

ఇగ కం (ాంతి; ఆకాశము; పరి 
వర్తనము: సు డీ గుండ ము; 

గుండముగ తిరుగుట 

గషగగా రం తిడగుట; దొరుట 
చా లం 

af, జా మాద్చజెందిన; తిరిగిన; 

స్థాన (భ్రష్ణమైన 
[ఇ కొం అభివృద్ధి; ఖండించుట 
fra, గం అభివృర్ధికెందిన; 

ఖండింపబడిన 

faa, fo విధిలేని; లోబడిన, 
గత్యంతరములేని; అశకుడె న 

fafa, ఆగ్గిం విధీలేమి, గత్యంత 
రముభబేమి; ఆస హాయస్టితి 

faq, fz నగ్నమైన; దిగంబరమెన 

గా 

fzarz, రం పోట్లాట; తర్క ము; 

వ్యాజ్యము 

fafzy, fq అనేక ఎధముల; qo 

అనేకరకములైన పనులు 

రట రం రంధ్రము; గుహా; పగులు; 

నెరియ 

faqa fఇ తెరువబడిన, స్పష్టమైన, 

వ్య కమెస; విస తమయిన 

(గా ఇం వికాసము; వ్యాప్తి 

[ఇషా ర్భాం జ్ఞానము, తెలివి; వివేకము 

షా, (జ్ఞా తెలివికేటలుగల: జ్ఞానము 

గలి; రం జాని 

fT, క్యా విచక్షణగలవాడు, నేవ్ప 

గల 

షానా. రం పరిళోధన, తారతమ్య_ 
విచక్షణ విమర్శ 

fT, గాం స్వూ వివేచించుట; వరిళో 
ధించుట; ఇం శం గస 

ఇబ, ్యా వివారింపదగిన, వివేచన 

గల 

fafa, గా విర్ణ యింవబిడీన; వరిళో 

ధింపబడిన; విచారింపబడిన 

fax, గా శెల్లన్ని స్పష్టమయిన; 

స్వచ్చమయిన; ఆందమయిన 

గ, గాం నిద్వాంనుడు; నేర్చరి 

fT, షం  మిక్కీలి గొప్ప; 
(బ్రహ్మాండమయిన; విసృృతమయిన, 

వెడల్పయిన 

fr, ఇం క్యాతి గొవ్పతన ము, 

ఏస్త తి 

ff, రం బాణము ఇగా 
frre, గాం అసాధారణమయిన; 

దివ్యమైన; యుక్తమైన సర్వ(శేష్ష 

మైన 

maria, భం (శేష్టత; (ప త్యేకత 

f=, గం పవ్యితమయిన; నిరల 

faxfz, ఛం సవిత్రక; నిర్మలత్వము; 
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ఇఇ గా అనలేని. అద్దు ఆప్పలేని 
గగ్గాగా శా అధికము; ఆసాధారణమైన, 

రం రకము; (శేష్టత; భేదము 
7. స్వా ఏదైనా విషయమందు 

ఆరితేరినవాడు; (పెవీణుడు 
fara, రం విధము; గుణవాచక 

శబ్దము 

271, ఆగం ప్రత్యేకత; విశేషము 
faa, రం నామవాచకము; వస్తు 

వౌచక్ర శబము 

feu. షం ఉవళ మించిన, శాంత 
మయిన; విశాంతినొందిన్వ ఆలనీన 

aif. గ ఉపశమన ము 
అంతము, వ్మిశాంతి 

గ్యూగ్ళా రం ఉపశమనము; విరమణ; 
వి_శాంతి; విరామము 

గా గం పవద్దికెక్కిన్వ (కక 
ff ఇం (పనిద్ధి ఇరా 
fm, (గా విడదీయబడిన; వేరు 

చేయబడిన 

7, రిం ఎడబాటు; వేర్పాటు; 
ఏభజనము 

గాతెకా ర్హం విమర్శ; విడగొట్టుట, 
వభజన 

న్నా | వం భూమి రాళ్ళ 

fa, ద్ద లోకము, సమస్తము 

క్యా రం (దిహ్మ; దవళిల్చి, 
వంగి; సూర్యు; శివుడు - 

a 
wm 

సర్వజినులకు లాభ ఇన! గా స్యా 
దాయకమైనది 

కాగ ళ్ళా రం విశ్వాకళా పరిషత్తు; 
University 

ఇషగళిభ గా నమ్మదగిన 
fafa, fo  విశ్వసంపవడిన; 

అంతరంగిక మైన 

fare, గాం 
రంగికమయిన 

[77 క్షం నమ్మకము ఖా 
fr. గం నమ్మకమైన; నమ్మిన 

వాడు 

fa, గం నమ్మదగిన 
గంగా గాం ళోక మగ్నుడైన; దుఃఖికు 

డైన 

[ఇ₹గఇఇ రం పామ్యు గా విషముగల 
fa. జా నమానముకాని; బేసి 

(సంఖ్య) యైన; మిక్కిలిక తిన మైన; 

భయంకరమైన; (ప్రతికూలమైన 

(కాగాక? ఇం అ సమానత్వమ్ము 
చికు; పాతికూల్యము; వ్యత్యాసము; 

ద్వేషము 

ళా, రం కథావస్తువు; సంగతి, 
వస్తువు; ఇంద్రియ సుఖము; లక్ష్యము; 

అంశము, వ్యవహారము 

ఇఇ గొం నందింధించిన; శశ 
fru, రం కాముకుడు; మన్మథుడు; 

ధనవంతుడు; రాజు : 

నమ్మదగిన. ఆంత 
3 

(ల. గా విషముకొలనిన 
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గాంగ qo పందికోర;ు కొమ్ము 

హద్యము, వళువుకొమ్ము 
గాకా రం దుఃఖము; శోకము; నిరాశ 

ఇక, ర్థొం్య శివుడు; గ్రా విషము 
[మింగువాడు 

faq, fo విషముగల, 

frie, [jalan 
ress ఇం మలము; పెంట 

fqn, రం మలవిసర్షనము; ఏదైనా 

పనిమీదప౦పుట; ఆబోతును 

వేయుట; దాన ము సమా వి 

త్యాగము; ది రరప్ప 

fqafia, fా జ ర్రరప్పృచేయబడిన; 

పంపబడిన, విడువబడిన 

fan, fm విశాలమెన; రం కలయిక; 

సంభోగము 

fr, గం పొడవైన, విస్తృతమైన; 
రం విస్తారము; వ్యాపి; (ప్రాచుర్యము 

వీళము 

faa, రం వృ త్తవ్యాసము; వి సరము; 

వవరణము; పరిమాణము; విశాలము; 

వ్యాప్తి 

గార్ గ ఆత్యరికము; విస్తృత 
మైన, విశాలమైన 

fT, [0 విశాలమైన; విస్తారమైన 

(గగ, ఇం వ్యాషప్టః వృత్తపు 
వ్యాసము; విస్తారము, విస్తీర్ణము 

fae, గం విషవుకురువు; బొచ్చిః 
పగులుట: (బద్దలగుట 

tere, రం స్ఫోటకము; పెద్దవిష 

పుకురువు 

గాగ కం (పేలుడు; జ్ఞా భగ్గున 
మండు స్వభానముగల 

fT, ర్షం ఆశ్చర్యము; గాకా 
fart, రం మరష్ప; మరచుట 

గాగాగ [గాం ఆశ్చర్యపడిన 

fer భం ఆశ్చర్యము; (గ 
f7ఇ7, గం మరచిన 
ff భగం మరవుః. fT 
(గాగ రెం దాణము; పక్షీ; సూర్యుడు; 

చందుడు; మేఘము 

fag, లం నూర్యుడు; పక్షీ 

fre: 70 సర్గం చంపుట; నాశము 

చేయుట 

fT, 70 గం చిరునవ్వునవ్వుట 
(గా రుం షం ft 

faz, శం fo విహరీంచుట 

గా రం చిరునవ్వు? బ్యగ్షఖాా 

చిరునవ్వునవ్వుచున్నః నవ్వబడిన 

గా గ ఆశ క్తుడు; పండితుడు; 

వ్యాకులతజణెందిన; 

fhe, 70 తలతజెందిన SHE 

fart, ద్డాౌం బొద్దాలయము; వినో 

దయా(త; వేడుకగాదిరుగుట్క (క్రీడ, 

(పొసాదము; వ్యాప్తి 

ff, శం బొద్దమకము [వాడు 
గచ, రం కృష్ణుడు; గ్రా విహరించు 
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ff, f చేయదగిన; ఆదేశింవ 
బడిన; ఏర్వరచపడిన 

. న గాఫ్టిగా గం లేనిది రహితమై 

గా చిం వ్యాప్తి; విహారము; వృద్ధి 

“ఇళ్ల గం కలతజెందిన; గాభారా 

పడిన 

fqagaar, ఇగ కలత; గాభరా 

fai, [గం షా fq 

[జ రం చూచుట; చూపు; కన్ను 
కాంగా, (7 ఆగుప డెడు, ఆలొచింప 

దగిన; చూడదగిన 

ఇ; భగ, గాం దృష్టిః (జ్ఞా చూడబడిన 

గృ ఇం కిరణము; అల; 
శ. గీ కొంచెము; అఆ వకాశ ము; 

సుఖము 

శ, [కొం లేని; పోయినది; వదలబడిన 

భగాలగా రం వైరాగ్యముః విరాగుడు; 
జైనలేక బౌద్ధసన్యాని ణా కోరికలు 

లేని; శాంతమైన, అనురాగములేని 

- ఖా, ఛం మార్గము, పంక్తి 

గ, 1 దశవిధ  రూపకములలో 
కల. ఒకటి 

ఇగ రం యోధుడు; వీర రసము; భ ర్తః 

సోదరుడు; ళం చెలికత్తె; fo 

పరాక్రమవంతుడు. (శేషమెన 
౨ ల 

శేఖ ర్భం. వీరులు స్వర్గము 
₹[₹17 రం బంజరు; జ్ఞా వాడుపడిన; 

నాశ మైన; నిర్భన మైన 

at, రాం ఆడవి; పాడువడినచోటు 

భాగలి ఇషం. నాళము; పాడుపడుట్య 

నిర్మా నుష్యమగుట 

క కం వర్మాకమము, శక్తీ తేజము, 

(పభావము; రేతస్సు; సాహసము 

ఇళ్ల ర్భం బౌద్దలేక జైన మఠము 

కష రోం నమాజుకు పూర్వముకాళ్ళు 

చేతులుక డుగుకొనుట 

కృషణ ఇం జీవితము; ఉనికి: అభివ్య కీ 

కృళ్ళణా కం వసూలు; (ఫ్రా పః 
ఇన, (ఇ వసూలుచేయదగిన;ః ఇష్ట 

బాకీడబ్బు 

రాగ, ర్తం బృందగానము; సమూహము; 

గుంపు 

లా రం నక్క; తోడేలు 

శ రం చెట్టు వంశవృక్షము 

ఇళ, రెం నడవడిక; వృత్తము! పరిది; 
గుండము; వృత్తాంతము; సా 

గుం(డని 

Fat, Fo విషయము; సమాచారము 

వివరణ; కథ; అంతయు 

ఇగ ఇం స్లీత; నడవడి; ఉనికి; సని; 
వ్యాపారమ్ము పద్ధతి; జీవనో పాయము; 

స్వభావము 

కళ్ళా, ఇం వ్యర్థముగా; పొరపాటుగా; 

[క్యా తగని; వ్యర్థము 

ఇశ, గం వృద్ధిపొందిన; పెద్దయైన; 
తెలివిగల; రం ముసలివాడు, గౌరవ 

సీయుడు 

శశ, ₹f[ం ముసలితనము; జ్ఞ] 
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Zz {7 Ho ముసలిది, qfear 

ఇగ, శం అభివృద్ది; సమృద్ది. వడ్డి 

శf్ష్ఇ ర్హం తేలు) [ఇల్లా 

తాగా రం ఎద్దును కృష్ణుడు; ఆబోతు; 

ఓక రాశి 

శ, ఇం ఎద్దు; షల ఆబోతు ఒక 

ముహూర్తము; ఓకరాళి 

afte, వ వాన; వానజిల్లు 

4, {zo గొప్పదైన; ఇక 

కౌగౌ రం 

మలమూ(శత్రాదుల విసర్ణనము 

ifr, fro 'నదులకలయిక; డడ; నీటి 
(పవాహము 

కాళ్ళ, ft జిడ: (వవాహము 

కర్ణా ర్య పీల్చ న -- గోవి; వెదురు; 

వేణరాజు 

షెగ్గగ్భా ర్తం వేతనము; జీవనాధారము 
షాగ్షాగ, గ్యా వేతనము పొందువాడు 

షాక్షాణ [జ్యా తెలిసినవాడు? కాలా? 

షాక ఇం వేదమ్ము యథార్థజ్ఞానము: 

జ్ఞానము; 

షణ, రం నొవ్చి; 

షె fr వమ 

¥ahr, Fo 

(పవాహము; 

అను 

జచానము 
ణో 

వ్యాకరణ జ్యోతిష ఛంద నిరుక్త 

ములు 

షెళ్ల[గా కం! ఉపనిషత్తు; (బహ్మవిచారము , 

"ఇఇ, ఇం వేదాంతము తెలినినవాడు 

వేగము; 

షా, ళం 

వేదమునకు ఆంగభూత 

మ.లగుకొన్ని [గంథములు (శిక్షెకల్చ ; 

ఇగ రం విద్వాంసుడు; ఆచార్యుడు; 

శం కం ఇళ 
f=, రం పీట; ఇ 

షభ, ఇ(ం యజ్ఞ హోమములకశై నేర్ప 

రచిన వేదిక; తిన్నె; జ్ఞా తెలినిన 
వాడు; విద్వాంసుడు; ర్త (బ్రహ్మా 

షల, జ్యా తెలియదగినది 

కళ్ళా ర్ల బెజ్జిముచేయట; చొవ్పించుట; 

దూద్చుట్వ రంధ్రము 

షాళా?ఇ) ఇషం నక్యతములను వరిళో 

దించుకాల | 

చెలియలికట్ట; పొలిమేర; 

ఓ చు; సమయము; సమ్ముదప్పు ఆల 

షా, ర్తం, దుస్తులు? వేళ్యలవాడ; వేషము; 

ఇల్ల 
షల గ్లం క(ఠ్రిమ వేషము వస్త్రభూవణా 

_డ్యాఅంకారిము 

Ec fo’ "తలపాగ; కైవారము; చుట్లు 

గోడ, "ఆకాశము 

షాకాళ్సా రం తలపాగ; చుట్టుగోడ; గా 

చుట్టునట్టి 

శె, ర్తౌం “చు"పైడు వస్త్రము; ఈ తలపాగ; 

చుట్టుట: చెవ్వెలుపలి భాగము 

ఇగ fo చుట్టుకొన బడినది; వస్త్ర 

ముతో చుట్టబడిన, అడ్డగింపదిడిన, 

_గుడ్డతో కన్సబిడిన్న లం చుట్టుట, 

తలపాగ 

defer, fo 
సందిగమెన 

(a 

ఇష్ట ప్రకార మైన; 
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షణ, ర్ం వికలత్వము; శ క్రిహీనత, 

దోషము; వ్యాకులత 

df, ఇం విచితతః fra 
qr, ర్సం విచ్శితత: సౌందర్యము; 

దుఃఖము, భేదము 

తాగా రం శాప్రజ్జుడుు (SCientist) 

గ్య శాప్ర సం॥ 

శా. ర్తం మేలుకొ లుష్పువాడు; 

.గారడివాడు; స్తో త్రపాఠకుడు 
శం రం. పండితుడు: వైద్యుడు 

ఉేషఖా ర్భం చికిత్సా శాస్త్రము 
షల, ర్ం సామర్థ్యము; నేద్చ; 

ఇళ ఆగం $ సౌందర్యము; 
Cre రం రసీక్త 

ఇట్లా, fa వేదమునందు చెప్పబడిన; 

* వేద సం॥ 

కె, ర్తం విదేశీయుడు: (క్యా 
విదేశీయమైన 

1 ళం సీత: ఇగ 

చ, ర్భాం పండితుడు, వైద్యుడు- (జ్యా 

వేద సం॥ వేదవిహిత మైన; ఆయుర్వేద 
“సం॥ 

కశ ర్భం వైద్యుడు; చికిత్సాశా స్త్రము; 

ఛం చికిత్సాసం॥ 

కళ్ళు గం తగిన; చట్టబద్దమైన; న్యాయ , 

* (భేదము. 

కేల, రం నాన్తికత్య వైవరీత్యము; ' 

ఐదమెన 
ధం 

Turf. [ళా చట్ట సంవింధ మై, న్యాయ 

సమ్యుత మైన 

తేగాలిణూ రం విపరీతము; అసంగతము 

47, రం ఐశ్వర్యము, మహిమము; 

నో క్ర; గొప్పతనము 
జగాగాలూ రం కలత్య చింత; విరోధము 

qq, రం విముఖత్వము, విర క్తి; 

ఇల, గొం వ్య _క్రిగత మైన; 

4m రం వ్యాకరణపండితుడుు; 

(ఇా వ్యాకరణ సం॥ 

జా రేం విరోధము; జ్ఞ 

ఇళళి రం బైరాగి; (ఇ వైరాగ్యము 

గలవాడు 

షన. రం విరక్తి: ff 
ఇచి. కం శతువ్కు ద్వ [సం॥ 
జ్యూ రం కోమటి: (కాం _వైశ్యజాతి 

4 ఇం కోమటి భార్య;-పేసుష్ప 

4qrmq, రం విషమత్వము; ఇబ్బంది, 

భేదము; అనౌచిత్యము; చిక్కు 

శై, fro 7 ఆవిధముగా 

జ ఇల వైపుః ఇర 
జళ్ళా రం గూఢార్థము; వ్యకోకి; 

పరిహాసమ్యు దెప్పిపొడువు 
లభ్య, ర్తెం వినోద చిత్రము; న్యక్తుల 

లేక సంఘటనల విమర్శించుచు.వానిన 

హాస్య చిితము 

ale, ఇం 
యిచ్చు చమత్కారమెన జివాబు: 

చెణుకు 

రెళ్గనానా రం గురుతు? కూర; హల్లు 

సమయస్ఫూర్రిగా 
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౭ష్యార్గా [కొం మిక్కిలి స్పష్టమయిన; rar, కర్తం వర్తకము; వృత్తి; 

తెలినీన (ప్రయత్నము; పన్ని ఆచరణము 

గ ఇం స్పష్టత వెల్లడిశేయుట; | ఇ్యాళణ ₹గ[0 (కనుము; విధానము; 
సాకషెత్కార ము లం మనుమ్యడు 

ఇల, రం మనుష్యుని (ప్రతిభా 
విశేషము; (ప్రత్యేకత 

ఇగ, ఇం కలపరసడిన; _ పనిలో 

నిమగ్నమయిన 

రష? ళం కలవరము; ఆతురత, 

ఆందోళన 

eqfamr, రం తారుమారు; [కమ 

భంగము 

ఇగ రం అభధావముః భేదము, 

అతి, కమణము 

ఇవ, గం గడచిన, చనిపోయిన 

షా, ఆం దుఃఖము బాధ; వ్యాకు 

లము 

ఉషాగా గాం దుఃఖమునొందిన; కలత 

జెందిన, బాధ పడిన 

రల, రం క్షయము, ఖర్చు 

emf 7, f70 ఇర్చుచేయబడిన 

ఇబ, [ఇం నిరుపయోగము; నివ్ఫలము, 

ఇకా ఊరకనే; ఆనవసరముగా 

ఈఇానాగా ర తీసివేత, వేరుపాటు 

కణ ఆ క్ష తీసివేయబడిన; తగ్గింప 

బడిన 

I, కం అడ్డు తెర విఘ్నము, 

చాటు విభాగమ్ము విఛ్చేదము; ఆవ 

కాళము, అంతము 

స్టిత్వి ఏర్పాటు 

17, ర్తాం ఏర్పాటు; నిశ్చయము 

ఒడంబడీకః సరత 

SATII, కం నిర్వాహకుడు, మేనే 

జరు, శాసనసభ్యుడు 

aaa ఇం శాసనసభ 

eqaqfrqq, fo (క్రమబద్దమైన; నిర్దిష్ట 

మయిన నిర్దీ తమయిన 

SIT, రక్తం వడ్డీ వ్యాపారము; వృత్తి; 

ఆచరణ ము; రీతిః కార్యము, 

వ్యాజ్యము, _్రవర్శన; కోర్డు న్యవ 

హారము 

క, fo వ్యవహారింపబడిన; ఆచ 

రింపదిడిన 

sqqgf1, to ఆచరణము; వ్యాపా 

రము; వని, వాడుక [ఒకటి 

ఇం, భాం ఒంటరిపాటు; ఒకవ్యకి; 

అలగా, కం చెడుఆలవాటు; విషయాసక్తి 

ఇగ జ్యా లోగపరాయణుడు;, దుర 

భ్యాసముగల 

rm, గం పనిలో నిమగ్న మెన? వ్యాపిం 

చిన; కలవర పడిన 

క్ల, కం కలకజెందిన; వీతిజెండిన 

sig గగ, a కలత గాభరా త్ 

sqrpfiart: [గాం ఓతిజెందన; కలత 

జెందిన 
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seat, ఇషం ఆర్థవివరణము; టీక; 

వర్ణనము 

eT, గం వక్క; వ్యాఖ్యానించువాడు 
IT, కొం అర్థ విశదీకరణ; ఉప 

న్యాసము 

అల్గాళార్తా రాం దెబ్బ; విఘ్నము; పరా 

జయము; ఒక ఆశుభ [గహయోగిము 

తాళ్ల కం పుల్వి సర్వ శేషుడు 

రగ, ఆగం ఆడుపులి: గ 

లర రం నెపముః మోసము; దుష్టత 

శ్యాళ్ళా క బోయవాడు, బోయజశాతి 

రగ, ఇ రోగము; వేదన 

rf, గా జబ్బుగానున్న; ఇఇ 

1, ₹!0 జబ్బు; షా 

రగా fఇ మిక్కిలి విస్తృతమైన, 
వ్యాపించియున్న; ర్షెం సర్వసాధారణ 

గుణము 

ATT: బం [కం వ్యావించుట 

ఇళ రం వర్తకము, పని; వృత్తి 

rf, [గాం వ్యాపార సందింధమైన 

౫77, కృం వర్తకుడు) (కా వ్యాపార 
సం॥ 

rf, గ్భా వ్యాపంవ జేయబడిన 
ఇల్లా, ఇం విష్ణవ్వు (కా అంతటను 

నిండియుండువాడు; వ్యాపించునట్టి 

[య (కా విండియున్న; లభించిన; 

వ్యాపించిన; (పవిద్దికెందిన 

అ ళం ప్రావ; 

తళ్టము; వ్యాపించుట 

సర్వవ్యాపక 

STAI» Fo సాము, బార; కసరత్తు; 

[శమము 

కళ్ళా, ర్వం పాము; పలి; రొజు; విషువు; 

నింహము . 

కళ్ళె!ళ్లా రం ర్యాతిభోజినమి; కళ్ల 

qh. గం (కియాత్మకమైన; 
వాడుకైన, మామూలై న; వ్యాజ్య 

సం॥ 

కశి[ఇ 7, రం అతి గద్ధ: కలయిక, వేర్పాటు 

sqft "గాం అత్మ ళద్దగ లవాడు 

రళ్ళ[ళా రాం వృత్తపు వ్యాసము వ్యాసుడు 

కాగా ₹f[ం ఉత్ప శ్రిస్తానము; పాం 
డిత్యము; కోబ్లపు మూలరూపము 

కల్గొక్ట, రం నెనిక విన్యాసము; శరీరము, 

"నేన; సమూహము; రచన; 

గడ 

క, కం అకాసము; నీరు 
కాకా ర్ఞం మధుర దగ్గరి (ప్రదేశము; 

సమూహము; మార్గము; గమనము 

7, రం గాయము: కురువు 

శర రం (వతము; నోము ఉపవాసము; 
సంకల్పము, (పతిజ్ఞ 

కారం రం సన్యాసీ; (దబిహ్యాచారి; యజ్ఞ 

కర్తః గాం (వతముగలవాడు 

జక్క రం నిగ్గు ఇళ్ళ? 
కళగా రం నిగ్గు నిగ్గుపరచుట; సిగ్గు 

పడుట 

ఇకా రాగి్య సంకోచము; నిగ్గు: ఇ్యా్యా 

నన్ను 

| జగ, రేం ఎరవడ్డు; బియ్యము; వడ్లు 
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ఇఇ, [ణం సందేహింపదగిన 

భఖ శాగ్గం సందేహము; భయము 
కణ, [ఇం సందేహముగల; భయపడిన 

కక్ష? రం దిల్తెము; మేకు; గుండు సూది; 
బాణపు ములికి 

కాష్యూ (జా సందేహీంపదగిన 

కళా ర్తం కుబేరుని నిధిః శంఖము 

STEETIT. ర్జౌం అసాధ్యవిషయము 

ఇగ, రం నత్తగుల్ల; చిన్నశంఖము 
వవ, ర్త్తం మూర్జుడు; నపుంసకుడు 

కరా కౌగ్గా మెరుపు fart 

కశ ర్ఞకీ వజ్రాయుధము; రోకలి మొ॥ 
వానిపొన్ను; (జ్ఞా అదృష్టవంతుడు; 

సుఖముగల; దరి(దుడు 
ఇఇ రం నీరు, యుద్దము; మేఘము; 

స (శేష్పమైన 

కా $5 న త్రగుల్ల; ; చిన్న శంఖము 

వ, రాం శివుడు; (బహ్మ; విష్ణువు 

ఇగ, కం కథనము; కోరిక; 
rare ఛం $) (వశంస 

9K: pf రెం వర్ణించుట; [పళశంసించుట 

rf, [గాం చెప్పబడిన; కోరబడిన; 

స్తుతిం పబడిన 

HT, Yo తెలివి; పద్దతి; దుద్ధ్ది 

గర్గ ర్తం సందేహము; శకము; 

ద్వీపము; శతా బము 
ల! 

ఇ[షరా- ర్పం బిండి, ఇళ 
ఇళళి, రం చక్కెర; కలకండ 

50 

న్రోక్ర 

| 

ఫా ₹ాడ, ర్త చిలకడ దుంప 

ఇల రం తోలు; బెరడు ముక్కూ; 

ాగ ఆకృతి పద్దతి; ఉపాయము; 
ముఖము, స్వరూపము 

ఇల, [20 అందమైన; శా 

ఇలాగ, రం సీ; ff 
శా రం చ క్యారః కలకండ; 
ar fo సందేహీంచు స్వభావము 

గలవాడు 

ఇ? ఇం కక్రీగల; సమర్దుడు 

వగ, భోం దిలము; లక్ష్మీ; పార్వతి; 

యోగ్యతః సామర్థ్యము; '(పసభావము 

గ్ా. [కాం సాధ్యమైన 

ఇఇ ఇం ఆకృతి; ముఖము; ఫద్దతి; 
ఉపాయము; రూపము అ 

కళళ, కం మనుష్యుడు; మానవదేహము 

et, క్యా న్య క్రిగతమయిన; జగ? 

eda. భం వ్యక్తిత్వము మాన 

వత్వము  [భగవద్ధ్యానము 
ఇాగ్గగా రృం నినా దము పని; వృత్తి; 

ATT, Yo నక్కంః fag 

ఇయ], రం మొగ్గ; పూవు; విచిత్ర 
సంఘటన - 

SIT To చెట్టు: గజా 

ఇ, కొం వంకవ్చుక్షమ్య గకాడ్డాఖా 
కర, కొం మూర్దుడు; మోసకాడు; సోమరి 

ఇరగ? ఇం మోసము: దుర్మార్గము | 

కాగా రక్తం 100 సంఖ్య; గా నూరు 

లెక్కలేని 
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క, ర్రెం శతాబ్దము; నూరు వద్యముల 

(గంథము; జాం నూరు సంఖ్యగలది 

met, ఈగ విరంగి; భా 

గగ్గకళా రాం కమలము; ఇ్గగ్షాల్లా 
qr, శం నూరు విధముల . 

maT, దాం ఇం చందరంగప్ప యాట 

athe ఇం చదరంగప్పుబల్ల ; వలు 
రంగుల జంపథానా, ర్తం చదర౦ంగప్ప 

యాటగాడు 

air, రం నూరవ భాగము 

కనగా రం ముసలివాడు, రశ 
కక రృం నూరు సంవత్సరముల 
7! ఛం 1 కాలము; శతాబ్దము 

Tre, Fo ఏకకాలమందు; నూరం 
శముల గమనించుట లేక గమనించు 
వాడు 

Mm, కం శతావధానముచేయు 
వాడు, వి శం వధానము 

mrt tee వగ; విరోధము 

7 ₹f[0 పరిచయము; గు ర్రింపు; 
విచక్షణాళ కి 

mat, గా ఈతగాడు; వ్లాజ్యా 

క, ఇష ఈత, ఈదుట 

qm, EA విచక్షణా శక్తిగల వాడు; 

గు ర్తించునట్టి 

arf, ర్తొం శనిగ్రహము, శని 

ఇం (1 వారము 

₹:. గాం గం మెల్లగ్యా ఉత్తరో తరా 

TT 

ns 

ఇష; కాగి, fo గం మెల్లమెల్లగా; 

arrfeear 
ఇగ రెం ₹o కాగా 

కగు రం శపథము; శావముః జ్ఞా 
వేగముగల 

కలల, రాగం (సతిజ్ణి; ఒట్టు; శావము; 
(సమాణ న్వీకారము 

గారా? ఇం ఏదైనా తినునప్పడు 

కలిగెడి శబ్రము 

Tm, (కాం ళా వేగముగా 
నాక, ఇగ్గీం సాంధ్యరాగము [(పేమ 

వగ రాగం దయ; అనుగహము, 
ఇరా7, శకం ఆరోగ్యము 

కయ, ఆగం నీఫారనుః గాగ 
IHTTTT: గాం జొషధాలయము; ఆస్నశశ్రి 

ఇ. ష్య నిఫారనుచేయువాడు 

గ, [కం (ియమైన్య దయాజవు 
ఇగ (శాం దూరదృష్టిగల; మిక్కిలి ' 

స్వచ్చమైన 

వ, ₹గf[ం రాత్రి; CII 

ఇ, ఇగ్లిం మంచ్చు సన్నని తెల్ల బట్ట 

గాళాగాళ ఇగ్గం దోమతెర; magi 

ఇరా, రం చి(తవర్ణము; (ఇం చిత్ర 

వర్ణ ములుగల 

నాగ చిత్ర పర్ణములుగల 

mad, యావ; కామరేనువు 

“AT గం రతికి సం రాతికి 

గ చలిది 
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ఇఇ కం యౌవనము, సౌందర్యము 

గ. ₹f[0 ఆకృతి, పోలిక; రూపము 

కష[గా? [షం చలిదియైన; రాత్రికి సం॥ 

శూల} ఇం పోటో, బొమ్మ 

ఇల ఇఖ్లాం వియోగపుర్మాతి 
ఇష, గం గ స్తీ, గం గన్నీతిరుగు 

వాడు 

TAIT. 
maT, 

ప్ర (ఇం వెన్నెలర్మాతి 

var, fo fr రేయింబవళ్లు 

fT, రాం అల్లరి: (జ్ఞా (మోగిన; 
_మోగింవబడిన 

ఇగ ర్హం వెరాగ్యము; శాంతి; ము కీ; 

ఆత్మని(గహము 

| ఆం చీకటిరా శి 

ఇళ రెం కాంత్; మాననీక శాంతి 

న[గ్గానా ర నెమ్మది; అణచుట; సమా పి; 

శాంతి: పశుబలి; యముడు; గం నివా 

రించువాడు | 

aad, ఇం ce: af 

కాగాక 
a క్ట ణీ ర్త తి; 

mraz. (లిం జి గగ 

కాగా శాగిం మైనము; మైనప్పవ త్తి; 
దీపము 

శ, రాం దీవస్తంభము, ఖిఇై 
గకాగొగా (కొం శాంతించిన; ఆణచబడిన 

కాళ ₹ాగిం. జమ్మిచెట్టు (్యా ఆక్క 
నిగహముగలవాడు;ః శాంతినొందిన 

శాలల [7 } రెం పెసలు మొ॥ కాయ. 

ఇల $ ధాన్యము 

ఇ[౯గ రం సూర్యుడు; శ్ఞా₹ఇ 
rr], ₹*౧ం ఆరుమాసములకొక సారి 

యిచ్చెడి జీతము; జ్ఞా సూర్యసంబంధ 

మైన 

కాళ్గగా రాం శయ్య, నిద; మైధునము 

ఇగగ్గాళథ[ 

aq: {5 ని దించుచోటు 

కళగా రి, 
ఇఇశే[7, రం శయ్య; గా శయనింవ 

దగిన 

ఇగాళ్చా కం కొండచిలువ, గా నిద్రిం 
చిన; నిదురపోతు 

కాగ రం నిద్ర గా న్నిదించిన: 

పరుండిన 

rT, రం నిదుర పోతు 
వళ ళం పడ కమంచము 

ఇ రాం బాణము; రెల్లు; చితి; హీంప 

ఇ, ఆగం మహమ్మదీయ ధర్మ 
శాస్త్రము; విశ్వాసము; మతము; 

కురాన్ యొక్క ఆ దేశము; ఆచారము; 

పద్దతి 

గారా ఇం ఇలు; ఆశ్రయము; రక్ష 

ణము; ర్య రక్షకుడు, వధము 

mT. [7 శరణుజొచ్చినవాడు 

qrurnf, శం శరణుజొచ్చుట 

గారల [50 - కాందిశీకుడ్యు శరణు 

కోరువాడు Refugee 
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ఇ, రం రక్ష: ఆశ్రయస్థానము; జా Arad. } ₹గf[ం (తాగుబోతు రకీంపదగిన, శరణిన్వదగిన, దుఃఖి TITEAITTs తనము 

x తుడు, అసహాయుడు 

ఇ, రా వాయువు; మేఘము; రక్షకుషు 
కళగా, గం షరతు పందెము 

కార్య | ఇం సంవత్సరము; ఒక 

గారా బుతువు 

శా. ఇం మర్యాధ; (శేష; గొవ్చ 
తనము, విశేషత 

క, ర్త పేయమ్ము షర్చత్తు 
వః ఇం మీడత్క ఒంక; ఏనుగుగున్న 
గారా ళం నిగ్గు; గౌరవము; మర్యాద 
TTI ఇం f¥o నిగ్గు వడుట్క చా 

[షా నీగుపరచుట 

గ, అగ్గి నగు; వీడియము 
కాగా, గం నిగువదిన; వగా 
అ స్యా నిగ్గువడెడు; ఇాళనా? 

వూ కం నిప్పురవ్వ; (ఇగ 
వూ ఇగ ధర; టీక, వ్యాఖ్య; వర్ణన 

కక: అగ్గి వడ్డీ రేటు 

వా భం భాగము, వాటా 

కరళిరాగా Fo భాగస్వామ్యపు షర 
తులు[వాసుకొనిన ప[తము 

ఇార్యారా ఇగిం 'సౌజన్యము; పెద్దమనిషి 
తనము; మంచితనము 

శల ఇగో కల్లు సారాయి; 'పషేయము 
aaa, qo క్త లుఆంగడి 

maa, maT రాం (తాగుబోతు 

far 

ray, గా రం (తాగుబోతు; ra. 

zm 
a. f పూరిగా తడినిన లేక 

మునిగిన 

వళళ ఇం తుంటరితనము; దుష్ట 
వర్తన 

RTT, విలు. Ty 
eT, కం యః న! 

కాళిగా. ఇగిం ముసల్మానుల ధర్మ 
శాస్త్రము [మున్న 

వాళ్ళా fష్యా బే చేరియున్న; కొలినీన; భాగ 

వష [జా మర్యాదగల; ర్తొం పెద్ద 

మనిషి; కులీనుడు 

rer, కం సీతావలము, శాఖ 
7 గం శరీరము; గ f7 తుంటరి 

కాళ ళ్ళ, ya జీవించియున్న; శరీరధారి; 

రం (పాణి, మనుమ్య ఏడు, ఆత్మ 

ఇభ రం ఇసుక కణము చక్కెర; 
గులకరాయి, (కా కణములుగల 

TR, విం చక్కెర; ముక్కు, ఇసుక 
కణము 

ఇగ శారి పందెము; షరతు 
wan pi గట్టియెన; నిశ్చితమైన; 

fro గా నిశ్చయ పూర్వ 
కొముగా 

ff, [జావ షరతుగల; (జ్యా గా నిశ్నయ 

పూర్వకముగా 

eg ho 
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ఇ శాగిం నీగు; మర్యాద; గౌరవము; 

రం ఇల్లు; ఆనందము శుభము; 

ఆశీర్వచనము; రక్షః (జ్ఞా సుఖ 

పడెడు: సంపన్నుడు 
€ . ౨ 

A [ఇం నిగ్గుగల; ఇఇ] 
ఇనా, [గం ఆనందదాయకమైన 

ఇలా (గం నీగ్గుచేటయిన 
శ, షం నీగ్గుగల; ,నిగ్గుపడిన 

కలక, షా నిగ్గుగలః కాగ? 

ఇ ఇ గం సిగ్గుపడుట; గం f%ం 
నిగ్గుపరచుట 

వా, (ఇం నీగ్గుగల; ఇఇ 
fa ఇగ్లిం సీగుసడుట 

far, గం నీగ్గుపడిన, అగ 
ఇష ఇఅగ్గిం రాత; సాయంకాలము; 

raf, ఇషం పార్వతి; TA 

THT, ం ముల్లంగివంటి ఒక్ 

STS. దుంవ 

కార్గగా రం మిడత ఇ 
ఇ, ఇం పుడక: పాచిక; గొడుగు 

చువ్వ. ఎముక; సన్ననికడీ; బాణము; 
3 a 

కుంచె 

ఇ, రం ఎముక; లోహపుకడ్డీ, బాణము; 

ములు; మేకు; విషము; ఈ ట- శస్త్ర 
న! వొ 

చికిత్సలేక దానిపరికరము; ఆపద; 

పాపము; తిట్టు 

కధల. రం శప్రచికిత్న 

ఇక కొం శవదహానము 

క రం కుందేలు; చందేనిమచ్చ; 

6 సంఖ్య: fఇం ఆరు 

క రేం కుందేలు: శాన 

ఇనా4 రం చందుడుః ఇ 
rf, రాం సచ్చకర్పూరము, చందుడు 

ఇగ. రాం చంద్రుడుః ఇ్లాజ్లాగ్యా 
ఇగ రాం చం(ద్రకీరణము 

ఇషా! రం కుముదము, చం[ద్రకాంత 

మణీ - 

fart. 

(1 
7, 

fe, అం సోత్రము వళంన 
కొనగా కొం ఇనుము, ఆయుధము; పని 

ముటు; శనస్త్రము 
ళు 

ఇగ , కం 
erfeare ఇం 

TT, ts ఆయుధకాల 
వేఖర! ప! | పనా 

ఇగ రం (కె శతగడ్డి; ధాన్యము; పంట 

యోగ్యత; [ఇం (శేష్టమైనవ (ప్రశంస 

సీయమైన 
కారణా కం కళ్షముః ఇల్లి 
కొర? రం రారాజు; సార్వ 

కొజ్లగాశ్షై ) భౌముడు 

"(go చందుడు; = ey 

శ శ ప్రల; కాదా 
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IEEE ఆగ సార్వభెమత్వవముః 

fక్యా రారాజువలె 

కగై కం సహాయము, చ్యక్రవర్హిః చద 

రంగమున 

గొట్టుబః 

erga, రం రాకుమా కుడ; కాజ 

ఇజ్ఞల [4 ఇం రాకుచూరి; gH 

AFR fఇ్యా మిక్కిలి బలవంతుడు 

I, ఛం బలాత్కార ము బల 

వంతుడగుట 

షన రం బారుదూలము, 

కశ్షర్యేగా కం కచబళిచెట్టు; (దీనిపండ్లు చాల 

తీయగావుండును) Mulberry 

క(క్షైగు రాం తేనె ణజ్ఞాం మిక్కిలి తియ్యని 

కళ్షళ!లగ రం తోడు పెళ్ళికొడుకు 

ఇక ఇం సన్నాయి; ఇసి 
ఇకా, రం నగరము, ఇ 
TT: ర్డం నగరనివాసీ; aE 

IgE, శా నగరపుచుట్టు ప్రహరి 

ATT, ర్తొం నగరనివానీ, ACE 

arse [70 నగరనివాన్సి నగర సం॥ 

a: cp సంభోగేచ్చ 

ఇ, ఇ[ం మత లేక దెశరక్షణకై 

చేవెడి బలదానము; సాక్ష్యము 

వచే, రెం ఏదైనా శుభకార్యమునతై 

hn 5కె 
చక్క 

ఆత్మబలిదాన ముచేయువాడు 

కల ,. ఇం ఆత్మబలిదానముకె. నీద J డై సీద్ద 
ముగానున్న 

EEE 7 o శంఖధ్వని; శంఖనంఒంధమెన 

₹ాగ్గా రం శాంతరనము; [గం మౌనము 

దాల్చిన; ఉపళమించిన; స్టరమగుః 

శాంతించిన 

fr, ఇం మౌ నము; శమము; 
ఓదార్చు; వైరాగ్యము; నహనము 

rH భం మర్యాద; నాగరికత, 

పెద్దమనిషి తన ము 

mT, ణం నాగరికతగల; వినయము 

గల; సౌళీల్యముగ ల 

కాగా రం ఆకుకూర; శ కి, కూర, ఒక 

ద్వీపము 

ఇగ రం శ క్రిపూజచేయువాడు, fz 

శ్రీ సం॥ 

ata, ఇం రెమ్మ; కొమ్మ; కొమ్ము 

నదీపాయ; వంశము 

rT. ఆగం చెట్టుకొమ్మ; చేయి; వేద 
భాగము; తెగ: సంప్రదాయము; 

అధ్యాయము 

ఇ[₹1, రం వేదము; వృక్షము; (జ 
అంతర్భాగముగ లది 

fT, ర్డాం శిష్యుడు; విద్యార్థి 

[గాగ రం గురు ద &ీణ; (౧౦ 

శిమ్యనిపలె; శష్యోచితమెన 

fT, ₹గf[ం నేవు శివ్యత్వ ము 
=r, fo అద్వితీయ మైన; దుర్లభమైన 

ఇ, కర్తం కపటము; మూర్గత్వ ము 

ఇ రం సానరాయి; గీటురాయి 

fra. గొం సాన పెట్టబడిన; ఒరపిడి 

"పట బడీన 
Cn] 
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rf ొం ధూర్తుడువి ర్ఞాం దొం.౫; 
జేబుదొంగ; చదరంగమాడువాడు 

ఇఇ, రం శరుసమూహము, శతు 
త్వము; [ఇ శతు సం॥ 

=r, దం ఆడును; లేత పచ్చిక ro 

నిండిన; నంతోషముగల 

Tn (కాం బాగుగా తడుపబడిన; రు 

పచ్చగల్లిన; సస్యళ్యామలమైన 

fea], ఇం మంగళ నాద్యములు; 

వెండ్లి పాట; గ్య వివాహ సం॥ 
గళ ₹₹ం వివాహము; ఆనందము 

[7 రం సానరాయి; గీటురాయి; పలుకి 

బడీ; ఇజం ఠీవి; శక్తి; తళుకు బెళుకు; 

గొరవము; ఆలంకారము 

ara, క్యా రీనిగల; అందమైన; 

భవ్య మైన 

rm, జగం శఈసకుబెనుకు; రీవి; 

ఆడంబరము 

గాగ ర్యా ఒట్టు తిట్టు; శాపము 

IT. (శా శపింపబడిన 

rf. ణ్యం శవింపబడిన; _పమాణ 

స్వీకార ముచేసిన 

rar, ఇం నెబాసు; దివ్యమైన; 

aT. § భళీ; బలే; ఇం కరతాళ 

ధ్వని; శ్లాఘన 

mart, అం (శంస; పొగడ్త: 
భీ భకీయనుట 

భా వపయావిరబుటు? వణకు కం వైెయాకరబుడు [జాం 

fe, $ శబ్లసందింధ మైన 

గద, ర్హొం నయాం; సిరియా! కృొమడు; 
9 ల 

గం సాయం్యతము 

P17, శం గారద్భవ్దముః ఆపద 

mr! f7ం చుర చృష్షవంతు డు; 

ఆపదలోనున్న 

గగ [ఇం దురదృష్టపంతుడు; ఇయ 
TIT, రం 7 06: హత్య, బలి; 

అంతము 

faarar, రం పెద్దపందిది లేక గుడా 

రము 

Sra, గం కలనియున్న; ఒకటిగా 
యున్న 

mfr భం వాటా; ఉమ్మడి పొత్తు 

fre, [0 క లిసీయున్న, గ్లాల్చఖా 
ఇల ఇర దిహుశా; ఒక వేళ 

ఇ[[ఇ₹ ర్పొం కో ఇ! 

Tr, ఇం కవయ్యికి; ఇగ = 
గా[[ఇగగ [చం మిక్కిలి ముచ్చ-టైన; 

కవివకె, కవిత్వమయ మైన 

ఇళళి ఇం కావ్యరచన; కవిత్వము 

ఇగ షం పరుంచన; న్నిదించిన 

ఇచ, క్షా ని,దించువాడు 

TT Yo కం rT 
5₹ళగ రక్తం వాద్య విశేషము 

ఇవ, ఇం సరస్వతి; పార్వతి 

భజ, చా కరతా్యాాల సం॥ 
౯7 క్యా | కం ౮ 
arta i7o గీడవంద; పీశారుల 

లం పెన స ఆఅ: 

వాలుందువ్"దుప్ప 



కాల 
792 7 షాగ్గా గా? 

వనన 

కాళి [కం జీవాత్మ; (కా శరీర Tf, [కా శానించువాడు; దండించు rr, 5 నం॥ దడేహమునుండి పుట్టిన వాడు 
ఇకో, ర్తెం విల్లు; ఎన్జువువిల్ల: [జా nrfe, నాం శిక్ష; రాజదండన, ఆజ్ఞ శృంగ నం క్ర కొమ్ము క్రో యబడిన శాసనము కళా, 7 పెద్దపులి; గం (శేష్టమైన 
కూ, fz శివసందింధ మె 
ara, రాం మిక్కిలి వం, f70 రాత 

సం॥ చంప్పనది 

కాళ ళా , చం రాతి; రం ఓర్ సంవత్స 
రము 

₹/₹ రం చెట్టు, ఒకచేప; వేగస సచెట్టు; 
శా శాలువ 

కాగా ఇం స్థానము ఇలు: ఇంటి 
యందుకొంత భాగము 

గరగ రెం ఇంటియజమాని, ణా సగ్గు 
గలవి వినయముగల; నే క్పుగల; సమా 
నమెన; ధనవంతుడు 

కానా ₹ళ0ం అణకువ; నిగ్గు; 
మర్యాద 

క రాం సూతకొము, దూడ; పక్షీవిల్ల; 
f7ం శవ సం 

న్[[షగ, లం దూడ; పక్షీపిల్ల 

బాషా రం పరిపాలకుడు. అధికారి; 
దండించువాడు 

ఇాన్షాన్నా రాం రాజాజ్ఞ; శాసనము; ఇంద్రియ 
నిగహము; దండన; (వభుత్వము ' 

[7 (గా? కానీంవదగిన; ద౦డింవ 
దగిన 

బడిన 

rf; (జ్ఞా శౌనంపబడిన, దండింప 

2[[₹౫, రిం జ్ఞానము; సిద్ధాంతము; ఆడే 
శమము, నియమన (గంధము 

area, | 
ఇలా [క్షాళ్ళ 
miefrq, (కా శొత్రనమ్మతమైన; శాస్త్ర 

సం॥ 

rT, గం శాప్రమునందు విధిం 
బడినది; సరియెనది 

TEE, రం రాజాధిరాజు; స(మాట్టు 
err fro సార్వ భౌమత్య ము" 
చ్రాగణ్షా, రం రాజు; చృకవ ర్తి; ఫకీరు 

VTE, రం రాకుమారుడు; ₹ళ్ల్యాగ్య్య 
rT, అగ. రాకుమారి. ఇకా 
gan 

rrr, రం చక్రవర్తుల చరిత్ర; 
ఒక ఫిరదొసీ మహాకావ్యము 

TaN. రం పెండ్లి కమారుని నొడవైన 
చొక్కాయ, ఆందమైనగాజుల దత 
గాం రాజులకు తగిన్య మిక్కిలి (శ్రే 
మైన 

కాగ లం సాక్షీ, fo ఆంద మైన; 
(పీయమైన [తగిన 

ఇ ఆగ్రా రాజ్యము; (జ్ఞా రాజులకు 
rar, రం మహమ్మదీయుల వరి 

పాలనా కాలము 

తెలినిన 
వాడు 
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frat. రెం గానుగ బిగించు పనిముట్టు 

fm ఇం మడత; గా బద్దలుచేయు 
నటి 

లట 

[గొషాగా కొం పొట్ట; గాం 
frm, గం తిండిపోళు; ణా 
fr, రెం తోటి కె రె తువద్ద ధూమితీను 

కొని సాగుచేయ౭ టి; గం పాట 
(an లి 

సం॥ అంతర్గత మెయున్న 
Ca) 4. 

fra, రం ఒకవిధమగు డే? 

గాకు రాం ఫిర్యాదు: మొర 
free, ఇం పరాజయము: ఓటమి; 

విరుగుట 

(భల? గం భగ్నమైన; 
వంకర టింకర (వాత 

fr, ళం ఫిర్యాదు; మొర; వ్యాధ్ 
(లం రం వేట; వేటాడబడినమృగము 

rng, రం ఇగిం వేటాడుచోటు 
fr, గొం క్ఞం వేటగాడు; గ్య వేట 

సం॥ 

గణక. రం ఒత్తిడి భయము 
(గాఖాళు, రం ఉపదేశించువాడు, 

కుడు; గురువు 

fare, రం బోధించుట; నేర్చుక్' నుట 

సలహా; విద్యాభ్యాసము; షడంగము 
లలో నొకటి 

ాగాగా గం చదుపుకొన్నవాడు; 
rae, క నెమలి పింఛము; పర్తి 

విరిగిన; 

బోధ 

శ 

ff 
ప కాలు. 

fraet, రాం నెమలి పింఛము; నెమలి: 

కోడిపుంజు; బాణము; విమవు; శివుడు; 
ణి 

(దుపదుని కుమూరుడు 

frat గం శిఖిరమ్ము శిఖ; గోపురము 
fear, ఇం అగ్నిజ్వాల, నె త్తినిలక 

శిఖరము; కోడి జూటు; గోప్పరము; 
వ 

మొన: కొన; కిరణము, కొమ్మ; 
నెమలినీగ 

frfg. రం నెమలి; అగ్ని; మన్మథుడు 

fre, ర్తాం నెమలి; కోడీ, ఎద్దు; గుజ్జము, 

అగ్ని; బాణము; కేతువు; చెట్టు; ‘fa 
మొనగల; నీగగల; అభిమానీముగల 

farm. రం పగులు; చీలిక 

ferme, [గా పగుచ్లగల; చీలికలు 

గది 

న. (జ్ఞా వికసించిన; పచ్చని; 

సంతోషముగల 

Ferrer, రం పూవు; మొగ్గ; విచిత్ర 

సంఘటన 

fara, fz దుర్చలు చు, బక్కగాయన్న, 

fra fro గాం కీమముగా; గ్ల 
వేగిరపాటుగల 

faranraT, =f తొందర; వేగిరపాటు 

గాగా గం నల్లని; తెల్లని 
rf జ్యా వదులై న; సోమరియెన; 

అలనిన 

fజr[ఇక్ష, y వదులు; అలసట 
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fhe. ఇం స్యాం మందగించుట; 
అలయుట; వదులళగుట 

fre, ఆగం. ఆధిక్యము; 
తీ(వత; కఠినము, కష్షము 

అ 

fp, రం డాలు శ1₹ 
(కాం ఇషం కొరడాదెబ్బ; ఊడ; దామర 

దుంప; మొదలు. తగ; పనుప్ప; నది; 

శిఖ; తలి 

గర్గ [0 ఆరోగ్యము? విక్షాగల్నా 
fart ర్జౌం తల, కొండచిలువ; శయ్య; 

పర; నాయకుడు, నేనాగము; శిఖ 

రము; (పధానము 

fre ఆగం కలయిక, భాగస్వా 
మ్యము; (పవేశము 

ఇ, (క్యా బాగిస్లుయ; సంయుక్త 

మెన 

fre. రం ఇనుప టోవి 
me: రెం తలగడ, దిండు 

nT, గిం ర కనాళము [మైన 

ర్ంగ [కా భాగముగల, సంయుక్త 

గాగ్రా, 
fr. 
fre. రాం తల వెండుక: జాల 

- గల్ల, గణా తలయందు ధరించ 

దగిన, ఆమోగించదగిన; గౌరవపాశత్ర 

మైన 

fr, ఆం పెద్దరాతిబం4; రాయి 

f& (4౧౫ ర్ం పునాదిరాయి వేయుట; 

శంకుస్థాపన 

ఇబ్బంది; 

| ర్తం దిరిసెన వృక్షము 

me 

గస, రం శీలాశాననము 

గాళ్ళ కం తుమ్మెద; మూద్దడు; 

బాణము; యుద్ధము 

గ, కం చేతిపని; ఆకార నిర్మాణము, 

పనితనము 

feremr. ర్దం శిద్చి; mm 

(భి, ర్తెం శిల్పి; [కా శిల్ప సం॥ కళొ 

కొళల్యముూగల 

(జా ర్భం శివుడు శుభము; మోక్షము; 

ణా వభ (పదమైన, సుఖముగల 

గాం f మంగళ ప్రదమైన; సౌఖ్య 

నంత మైన | 

fara ఇం ముక్తి; పార్వతి; అడు 

నక్క 

గాగ, ఇం పల్లికీ పాడె; ఆరగ, 
డోలీ 

fafa, రం కోట; నేనల విడిది; గుడా 

రము; డేరా 

ff, ఇం శిర బుతువు; మంచు; 

శీతాకాలము$ జ్ఞా చల్లని 

గా రెం పసిపాప; దూడ, పక్షీపిల్ల 

Tr fete బాల్యము ఇఇ7 
శ > 

ణా క్షం శమ్యడు, ఇం) ఉపదేశము, 
నె త్తివిలక 

frat, ఆం నీగ్; నె_తివీలక 

frfy, రెం విద్యార్థి, శిష్యుడు 

[గి కం నెమలి; ఇ 
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fr, జ్యా సదాచార సంపన్నుడు; _శేష్ట 

మెన; సభ్యతగల; రెం (శేవ్షవ్య కి 

farted: ఇం సభ్యత; (శేవ్వత; స్ప 

వర్తన 

గుం, ₹ రం లాంఛనము; విధేయత, 
మర్యాద: సరసత 

freq. జాం సదాచారుడ:ః 

యతగ లవాడు 

గణా రాం విద్యార్థి; శమ్యడు; శ్రాణ్యా 
furan, ఇం విద్యార్థిని శిష్యురాలు; 

SIT 

గాంగ? ₹గ్గిం శివ్యత్వము 

fare. ఈం గాలము; గురి; అంగు 

ళిితము 

ఇగ[₹. రం మంచు; తుంపర 
కల కాం గా త్వంగాః తక్షణమే 
fer, ఇం తొందర; వేగము 

షి fz చల్లని; go చలికాలము; 

చలి; జలుబు 

aa. గ్య చల్లని, ర్తొం చలికాలము 

ఇగ, త్తం చందుడు; ఇల 
fiz శా ర్తం చలి జ్వరము పాశ? 

ఇగ, గం చ౦ం_దుడుః ఇళ్ల్యా? 
fra, fa చల్లని; శాంత మైన; మృదు 

eT, ఇం చర్లిదనమ్ము చలి; జడ 

త్యము ' 

frre, ఇం స్యోటక ము 

ran. రం కర్పూరము; చందుడు 

జా] 
వివ 

అ అలు ee 

శి 

రం రం కొండ చిలువ; పాలు 

కాం fZo పాలుతాగెడి (వనిపావ 

rT, గాం గోరు వెచ్చని 
eft, Y ర్హం పానకము; చక్కెర 
కf[21, § పాకము; షరతు 

¥rT, Go ఏర్పాటు; (క్రమము; పుస 

కప్పు వెనుక భాగ ముకుట్టుట 

ఇగ, గం తీయని? (ప్రియమెన; భ్ల్యూ 
ఫరహాడ్' (పేయనీ 

7, ఇం తియ్యదనము; మిఠాయి 

frat, రం పాలుపంచదారలు; ఒక 

పట్టువస్రము, పాలు పంచదారవలె 
పరస్పరము కలిసియుండుట; మి (తులు; 

_పేమికులు 

fof, జ్యా కృాళించిన; వాడిన; కుళ్ళిన, 

చినిగిన, విరిగిన, చెల్లాచెదర్రైన్ 

ఇ, Fo నుదురు; తలి; భాగము, 

కొన 

fra ఖా రం నుదురు; తల; శిరవా9ణము; 

తలపాగ; కిరీటము; ళీర్షి కో; (Head 

irg) 

కరా రేం (ప్రవర్తన; సౌందర్యము; 

స్మృత్పవర్రన; స్వభావము 

క్లోభష[గ్భా [కొం సక్పవ ర్తినేగల; మంచి 
బుద్ధిగల 

Tare రం తల; fా₹ 
లాగా, రం సండ్ర చెట్టు 

flare, రం ఆద్దాలమేడి లేక గది. 

-క7 కాగగార్హం పిచ్చికుక్క; పిచ్చివాడు 
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హహ 
ఇ SIT, do అద్దము, గాలా 

శ, ఇషం చిన్న సీసా 
కక్క ర్హొం ఏనుగు మదజలము; ఏనుగ 

తొండము 

(a) 

wien, ళం ఉమ తొంటి 

త 

క్ల కం శేతన్ను శుకుడు; శక్ర 
బారము, ఆగ్ని; జేష్టమానము; [గా 
కౌంతిగల: తెల్పి ని; శుద్ధమైన ఆం 

క, రం కృత జ్ఞిత 

AER గ కృత జ్ఞతగల; మేలు 
మరువని 

emu ఇం కతజ్ఞత; వందన 
సమర్పణ 

far, రం క్చితజ్ఞ త; భన్యవాదములు | 
వల, ర్భం వెండి; ెలుషు; శుక్ల పక్షము; 

కొంటిజబ్బు; ణా తెల్లని; 'జద్దమై 
ఇఇ శక దిగులు; దుఃఖము 

fx, రాం అగ్ని: ఆషాఢము; జేష్ష 
మానము; శృంగార రసము, సదాచా 

కాళిగా ళం పవిత్రత; పరిళుద్ధి 
fea. f్యా తన వనులయందున్వచ్చ 

మైనవాడు 
ri, =f పరాక్రమము; బర[- 

ced] 
కక జా పివిితమై న్రి లమైన; 

నిర్దోషమైన; పేక కేవలము 
ET, ళం దిద్దుబాటు; పవిత్రత, 

సిరత్రలత్వము 

tare, కం శివుడు: (కా పవిత్ర 

fz, ef పవ్మత్రత; కుద్దిచేయిట; 
రక లత్వ ము; స్వచ్చత; సవరించుట 

వాద్యం రేం కుక్క. త్రాగ 
వా, రం అము న౦చేహము 

మోసము 

[7 రం మం/”౫శము; సుఖము ఒకి 
గహియోగము; జ్ఞా మంగశకం 
మైన 

7, f అందమైన; జజ 
anf, ది ఇం సుందరి; భజ 

రతీచే 

IEE రెం తెలుప్పు; అ(భకమ్ము గా 
తెలని; దెదీప్యమాన మెన 

Tr ఇం తెలుపు, కౌంతి 
yh, రం చందుయుః FEE 
STITT qo లెక్కింప్ప; ఉడ్జాయింవృ; 

లెక్కంచువాడ; ;-గాఇగ్లాలర్హ లెక్కా 
(నాయువాడాు 
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art, ఇం లెక్కించుట 

ఇఇ రం ఉత్తరదిశ్వ ఎడమచేయి 

వశత, [గం ఉత్రరపువైెపున నున్న 

err ఇం (ప్రారంభము; ఖా 
వ్యాళ, రం మొదలు; (పారంభము 

క్యాధఖ్ళా రం నుంకముః ఫీజు; బాడుగ; 

లాభము; పన్ను 

గ ర్వ 'నేవకుడు, గజాల 

TT, క్త నేవ; విననిచ్చ 

జారగా ఇ₹షిం నేవ; విననిచ్చ;ః చెప్పుట 

వ[౯ (కా నీరస మైన, 

మైన; వట్టి; ఎండిన 

[౯౫771 ఇం రనహీనత; రుచిలేమి; 
ఎండుట; కాశిన్యము 

గజ, ర్హం దుర్మార్గుడు, పోకిరి 

వగా, కం వంది శృ 
+> ఇం ఆడుపంది, శాఖల 

కాళ ఆగ సూది; శక 

క్యాగ్గా [కాం వాచినది, పెరిగిన, శూన్యమైన 
ఇల రం కాళీ; ఆకాశము; సున్న, లేమి; 

స్వర్షము; ఈశ్వరుడు; నిర్ణన_ప దేశము 

ఖాళీ చోటు; గృ తుచ్చము; వట్టిది; 
లేనిది 

seq, ఇగ్గిం కాశీ 
కూ, ఇం చేట; శ 

ఇ, ణా దురదృష్టవంతుడు; పిసినిగొట్టు 

కాగ ఇ₹్లం దురదృష్టము; చణ ₹! 
కళ్ళి గం సూర్యుడు; వీరుడు; నింహము 

ar, ఆగం పర్మాకమము 
శో 

i a oe 
ల 
ఖ్ 

నిష్పయోజన 

కారే రం చేట్య శల 
వగ, రొం బలై ము, నొవ్పి; (తిశూలము; 

ముల్లు; మరణము; శూలనొవ్వి 

కా, 70 గం కూలమువతె (గచ్చు 

కొనుట;వ్లా టకా బాధకలుగ 

జేయుట 

mat ఇం శిలువ; శిలువ (మాన్నుపె 
| "పెట్టి మేకులు కొట్టిచంపుట; ర్ధా శివుడు: 
గా హలముధరించినవాడు, శూల 
నొప్పిగలవాడు 

Fa, 5 వడ్డాణము: సంకెల; బంధ 

నము; ఏనుగు కాలిగొలుసు 

సాన్ భం క్రమము; మొలతాడు; 

(శ్రేణి; సంకెల 

Jaf, గం సంకెల వేయబడిన ; 

కట్టబడిన; కమముగల 

రం బురుజు; కొమ్యువాద్యము, 

పర్వత శిఖరము, కొమ్ము; , గురుతు; 

fz మొనతేలిన్వ తీక్ష మెన 

౫ కం అలంకారము: సంభోగము, 

శృంగార రసము 

aft, రెం శివుడు; పర్వతము: చెట్టుః 

ఏనుగు; కొమ్ములుగలపజువు, [కా 

కొమ్ములుగలది; దంతములుగ లది 

TT» ష్ [కం నక్క fen 

వాల ఇం మహ మ్మ దీయా చార్యుడు, 

మహ మ్య దు (పవక్తవంశీయుల 
బిరుదు 
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Aafల: రెం ఒక కల్పిత మూర్చుడు: 

గాలిమేడలు కట్టువాడుః గొంతెమ్మ 

కోరికలుగలవాడు 

శశ గ ఈల: కిరీటము: వర్వత శిఖ 

రము; (శేష్టవ్య క్రిః శిరోభూషణము; 

(జా సర్వ(శేష్టమైన 

ఇళ, ఇం దిడాయి; గర్వ ము;ఇల్ల[₹- 

ఎలాగా బడాయిక్ొట్టుట 

ఇ ) గం బడాయికోరు; కోతల 

an. § రాయుడు 

₹శ(ఇ1గ, శం గర్వము; మిడినిపాటు; 
ఉంబము - 

ఇఇ కొం నింహము, పులి పద్యము; 

ఉర్దూ కవిత్వవు రెండు చరణములు; 

వీర శేషుడు 
© 

భళి ఆగం ఆడునింహము; ఆడుపులి 

గంగ? ళం ఒక్ పొడ వెన కోటు; 

శేర్వాణి 

ఇగ. ఇ ఆదిశేషుడు) బలరాముడు; 
మరణము; నాళము; [కా మిగిలినది; 

వదలి పెట్టబడినది 

వా శాగ్గం వృద్ధిః వస్తువు; మాట 

వ రాం కుల పెద్ది; '్రేష్టవ్య యః వృద్దుడు; 

నాయకుడు, మహమ్మదీయజాతి, ధర్మ 

శాస్త్ర్రపండితుడు [తుంటరి 

వే, రం పీశాచము: గజా దుష్టుడు, 

ఇఇ, ణం దుర్మార్గము; తుంటరి 

తనము; [జ్ఞా క్రూరమైన, దుర్మార్గ 
మైన 

ArT, ఆగం తుంటరి తనము; 
దుండగము 

వ్ రం కోలుబు; చల్ల దనము 

ఇంగా రోం సడలింపు; సోమరితనము; 

వదులు | 

ఇళ? శాం (సేమవిచ్చిగ లవాడు 

ఇలా, ర్దం పర్వతము, 7 సంఖ్యః జ్యూ 

రాతివలె గట్టి యైన; రాతి ముక్కులు 

గల; శిలా సం, 

ఇ, ఇం రోరణి;వక్కీ; విధము; 

శీలి 

షత, ర్జం హీమాలయము; గణ 

ఇ, ర్తం నిలాజిత్తు; ఇ రాతివలె గట్టీ 

యైన; శల సం 

చేలు రం శ్రైన మతము; శివభక్తుడు; గ్య 

శివ నం, 

aw, ర్తం సీటిపాచి, మాగా 

శా, ఇషం నది fA 
ఇఇ, ఇం నీటీపాచి; ఇఇ 
శ్రఇఇ, రం +పత్వము; బాల్యము; గ్లాం 

శిశు సం॥ 

బగా గం శళరబుతు సం॥ 

కళా, రం దుఃఖము, శోకము 

Trg, fz శోకముచే వ్యాకులక 

జెందిన 

ఇగ. గం శోక విపహ్వూలుడగు, 

శోకముచే తపించుచున్న 

శ. గాం తుంటరి; మోటుతన ముగల; 

దిట్టయెన; గట్టి; (రంగు); చపలుడైన 
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గ, ఇం చాంచల్యము; 'దిట్టతనము; . 

తుంటరితనము, (రంగు) చిక్కాదనము 

ఇ రా చింత; దుఃఖము; బాధః శోకము 
గా ఇనా రం చింత; శోకించుట [దగిన 
ఇలా గం ళోకింపద్దడిన; దుఃథింప 
ఇగ, [జాం దయతలసదగిన; ధుఃఖింప 

దగిన: శోకింపదగివ 

గా ర్భాం ఎరుపు, రక్తము; నిందూ 
రము; అగ్ని; గా ఎర్రని 

ఇం బరా 
Trot 
ఇకా ఇం రకము; [ఇం ఎర్రని 

fr. ఇషం ఎరుపు: తాగ? 
వగల, ర్తం దిడిపి; వాపు 

[కం పద్మరాగము; కెంపు 

| 

వగల. రాం కుద్దీ; సరిచేయుట; దర్యాప్తు; 

(అప్పు) తీర్చుట: (పతీకారము: వరి 

శోధన 

ఇఇ, ర్తం కుద్దిచేయువాడు; ఆన్వేషకుడు 
NY, ర్డం ఆన్వే వణ; అప్పుతీర్చుట; 

_వతీకారము; శుదిచేయుట; పరిష్క 
(గ 

రించుట్య (ప్రాయళ్చి త్రము 
Mar fro జుద్దీచేయుట; పరిష్క 

.  రించుట; వెదకుట 

nf, [గాం జుద్ధిచేయద గిన; వెదక 

తగిన; పరిష్కరింపదగిన 

mf, షా కుద్దిచేయబడిన; పరివ్క్ము 

రింపబడిన; వెదకబడినః అప్పుతీర్చ 

బడిన 

ఇరు రేం వాప్పరోగము; శ 

ఇఇ. రం గారడీ; కనుకట్టుు మోసము 
కా రం కాంతి; కోభ; fఇ్య కాంతిగల; 

అందమైన 

ఇగ రం సభమ్మ్యు దీప్తి; సౌంద 

ర్యముు కమలము; ఒక (గహ 

యోగము; (జ్ఞా మనోహరమైన; 

దీ విగల 

TT, ఇగిం అందక తె; పసుపు; ఖా 
జ్యా శోభించుట 

7, ఈf[౦ సౌందర్యము; కాంతి 

raf, [గం మిక్కిలి అందమైన; 
(వకాశవంత మైన 

rn, [₹0 అందమైన, ఇంపైన 
fT, 0 అలంకృతమైన; ళోభించు 

చున్న 

క రం గలభాః అల్లరి; గోల; (ప్రనిద్ది 

క, రం కేకలు; అరుపులు; గలభా; 

ఇ. (ఇ దురదృష్టవంతుడు; 
Tr, ఇం దురదృష్టము; జ్ఞ 

aT, రెం పులును; మాంసాదుల 

గ | చారు 
Fa fo అగ్నిజ్వాల; శే 

Th, రం శతయరోగము; వాడిపోవుట, 

ఎండ్యుట 

ఇగ గం ఇం పీల్చునట్రి వీడించు 

వాడు" ఎండబెట్టునట్టి; కీణింపజేయు 

నటి 
ది 
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Tro; రం కీణీింపజేయుట:ః ఇంకుట; 
వీల్చుట; ఎండి బెట్టుట; వాడ బెట్టుట; 

కష్టారితమును 

మునకె యుపయోగించుట 

fra, fq ఎండిన, వాడిన; ఇంకిన; 
చిక్కిపోయిన; నాశమెన 

₹క్షళ? రం దుర్మార్గుడు; పోకిరి 

Tre ఇం | రి; (పనిద్ది 
గకార: రం ఆశి ద 

కణ, రం చిలుకల సమూహము 

ఇగ రం అభిరుచి కతూహలము; 

పరుల స్వ లాభ 

ఉల్లాసము; ఇష్టము; [ప్రబలమగు 

కోరిక [ ఆడంబరము 

ఇగ, ఈగ ఠీవి శ కి; పలుకుబడి; 

ఇఇ, షం షోకిల్లా సౌగనుకాడు, 
దుర్వ ర్రనముగలవాడు 

ఇగ భం షోకు; ఆడంబరము; 
ఇం(దియలోలత్వ ము; దుర్వ _ర్హన 

గ్గ రం నిర్మలత్వము; శుద్ది; "ప్రాతః 
కౌలకృత్యములు 

Teg, రం కొం సాయిఖానా 

afer, ర్భాం పరిశుద్దముచేయు వాడు 
గబ్బా గా పవిత్రమైన; నిర్మలమైన 

శుద్దమైన 

గోళ్ళ రాం పరాక్రమము; కూరత్వము 

కోకా రం భర్త: ఇగ 
కలగా రం కృష్ణుడు, నలుప్పు; ఆకుపచ్చ 

రంగు, మేఘము; కోయిల; 
వలని; ఆకుపచ్చని - 
ఈ 

fz 

ననన ౨ 

TT, అగ్గిం నలుపు; క్మాఇ[ఇ 

వల[ఇ₹ రం నలుపు; తుమ్మెద; రావి 

చెట్టు (కా నల్లని 
TAT, గం నలుపు; ఇగ 

SqIaT, శా రాధ, నల్లావు; యమునా 
నది; పార్వతిని. రాతి; స్త్రీ; నల్ల 

77, రాం నక్క 'బావమరది 

ఇాళ్గ!ధ్గాత్భా, రం బొవమరది, are 

వా, fo తెలుప్పు; fre తెల్ల నీ 

ణా రం డేగ జాగా 
కటలా కాం దేగ సందింధమైన 
er, far నమ్మకముగలవాడు; ర్తం ఆద్ధ 

ET ఇం పూజ్యభావము, (తద్దః భక్తి; 
నమ్మకము; వేవిళ్ల; గౌరవము 

Tar, ఇ వేవిచ్లగలయాదుది; జ్యా 

గ్రోద్దగల; కోరికగల 

జశ్రాల [ఇం నమ్మదగిన; పూజింపదగిన 
ఇ. కం (సయత్నము పరిశ్రమ 

దుఃఖము, వ్యాయామము, తపస్సు; 

అలనట 

faq, ₹ఇ్చా పాటుపడి ఆలనినవాడు 

బాగ్గ రెం కష్టజీవి; (కా పొటుపడెడు 

జ, రా వినుట; చెవి; ఒకన క్ష తము 

జరగ్గా రం వినుట, చెవి 

జక 70 [గాం కౌరుటః శాం గక 
కౌర్ష్నుట 

జf [గాం కారిన, ఇగ 
ఇక [ళా వినదగిన; వ నాగా 
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జగ్గా కాం బడలిన; ఆలనిన; జిలేందది 
యుడు 

fT, ఆగ అలసట; (శమము; దుఃఖిము 
ఇశ్రా క్రిం పితృకర్మ; నమ్మకము; క్లూ 

(శ్రద్రతోకూడినది 
జాశగ్యా ణా గ్రద్ద సం॥ 
rq, రొం శాపము: ఇగ 

ఇఇ రా శిష్యుడు, బౌద్దభికువు; జైన 
సన్యాని 

arf, fఇ్వ వినివింవబడిన; చెప్పబడిన; 
దృఢపరచబడిన 

జలా (ఇం వినదగిన 
ఇగ భం సంపదః; సౌందర్యము; అలం 

కరణము; ఐశ్వర్యము; క్రీ ర్తి; వృద్ది; 
లక్ష్మీ; సరస్వతి. కాంతి; ర్ం ఒక 
రాగము; ఒక ఆదర సూవక శబ్దము 

fare, రం చందనము; జ్ఞ 
sft, ర (పా రంభము; ఇ₹ఖ్లా 
fra, రం ఓక శిరోభూషణము; fo 

ధనవంతుడు; కేజోళాలి 

అ ఈం రాధ; భార్య; స్త్రీలను 
సంభోధించెడి గౌరవ సూచకము 

జానా ఇం పురుషుల సంభోధించెడి 
గౌరన నూచకము; కుబేరుడు, విష్టువు; 
ధనవంతుడు; కోభాళాలి 

జాగా ర్తం శాఫ్రముః వేదము; జ్ఞా వినిన, 
(వనిద్దిజెందిన; తెలినన 

11గ- ఇషం వేదము; జ్ఞానము; వదంతి; 

స్వ చెవి; ధ్యవి; . 

$1 

501 ఇగ. 

జఇొగ్భా రాగం సం క్రీ! (క్రమము? వరుసః. 
గుంపు, సమూహము; బొక్కెన; 

[గాం (కమ బద్దమైన 

షి ఇం మె వగ 
౫a. గం వరునగానున్న; ఒకే 

గొలునుతో కట్టదిడియున్న 

జా రం మంచిపేరు, పుణ్యము; శుభము; 

గాం (శేవ్షమైన; తగిన, మంగళకర 

మైన . 

sar, fz మంగళకరమైన, శుభ 

(ప్రదమైన 

౫5, బ్యా అత్యుత్తమమైన; మిక్కిలి 
మంచియైన; .(వధానమైన 

జగ రం ఏనుగు తొండము; (నదీ) 
(పవాహము:; చెవి 

జగ: fఇ వినదగినది 

౫1, [గం రం వినువాడు 
జగ, రం వేదము; చెవి 

ఇగ, శాం చెవి సం॥ వేద సం॥ యజ్ఞ 

సం్య వేదో కము 

ఇనా గం "అలనిన, మందగించిన; 

దుర్చుతముః వదులుగానున్న 

కరా కొం పొగడుటః fw ఆత్మన్తుతి 

చేనుకొనువాడు. 

చలల షం వశం నింనద గిన; 

గ, ₹f[0 ముఖస్తుతి, అక్మ(వ్రళంనః 
పశంస 

nf, ష్య (వళంనింనబడిన; కా 
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కలగ జ్యా? (పళంనింపదగిన; 
గా 

fm, జ్యా రెండు ఆర్ధమలుగల, గజి 
వీజిగానున్న; కలినీయున్న 

గల్లా జ్యా నంపదగల; 
పభమెన 

క రా శ్లే షాలంకారము, కలయిక; 
చేరిక 

ఇస్తా రెం తేమడ; కఫము 
కల రం సంస్కృత పద్యము; క్రి క్రి 
వష ర మామ; (భర్తలేక భార్య 

తండి) 

కె రం శ్వాస నిట్లూర్చు; 
(దితికియన్న; 

నటి 
ల 

వల గ్య కక్కు; Mar 
arr. fo ఆడుకుక్కు కాగా? 

భయంకరమైన 

కెఇ, రాం ఊవర్షి; వాయువ్చ; 
ఉబ్బసము 

fay, To శెలుప్ష; fr తెల్లని 
> fo తెలుప శాణాశ 

కష రాం తెల్లువ్పు; ఓర్ ద్వీపము, 
వెండి, తెల్లమబ్బు; వ్యక్యగ్రహము, 
గొ తెల్ల; వభమైన 

గరగ కొం చరదుడు; ఇకా, 
౩? గం భ్లుం తెల్లనిది; తెల్పని 

గుడ్డలు ధరించినది - 

(శేష్టమై న; 

శ్వాన; 

గ్ [- 

క్క రిం తుమ్మెది; జ్ఞా ఆరు పాద 
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గా 

Tg, ర్త ఆబోతు, నపుంసకుడు; సమూ 
హము, పద్యముల సమూహము ' 

షాకాషా, రాం నపుంసకుడు; fer 
గక, రెం నప్పంసకుడ్డు శివుడు 
ఇ, ₹గ్గం పురుష స్వ భావమగల 

యాడుది 

ఇ fఇ ఆరు; Ep 
ఇ ఇం 6 సంఖ్య, జ్ఞా ఆరురెటు, 
“ఆరవసారి జరుగునది " 

ఇగ, ర్తం అధ్యయనము, అధ్యా పనమ్మ, 
యజనము, యాజనమ్సు, దానము, 
(పత్మిగహములనెడి ఆరుకర్మలు,. 
మానవునిషవట్కర్మ లు_ స్నాన, సంధ్యా, 
దాన, జివ, తర్పణ, దేవపూజలు 

ఇడం, రం తుమ్మెద; గోమారి ఆడ 
పాదముల హొందీఛందము; గా ఆరు 
పాదములుగలది 

- గర్లళ్ళా భా ఆడుతుమ్మెద; గోమారి, 
ఆరు పాదముల హిందీ ఛందము; 
గా భీం ఆర పాదములుగలది 

ములుగలది 

గలరా రాం న్యాయ, సాంఖ్య, యోగ, 
పూల్వమీ మాంస్క ఉ త్రరమీమాంన, 
వైశేషిక మనెడి ఆరు శాస్త్రములు 

Te, రెం ఆరవ భాగము; మొండెము, 
శిరస్సు రెండుచేతులు, రెండుపాద 
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ములు యూయాడు శశీరావయవమలు; |! 
శిక్ష కల్పము, నిరుక్తము, ఛందము, 
వ్యాకరణము, జ్యోతివమనెడి యారు 
వేదాంగములు; మూతము, పేడ, 
పాలు, పెరుగు, నేయిగోరోజన మనెడి 
యావునుండి లభించయారు వడార్థ 

ములు; ఆరు వస్తువుల సమూహము; 

(జ్యా ఆరు అంగములుగలది 

ఇక, ర్వ సంధి, వి(గ హ ము 
యానము, (దండయా (త, ఆసనము 
(దండె త్తిపోక నిలుచుట), సంక 
యము ( ఆశ్రయము, ద్వెధీ బావ 

మనెడి వడ్గుణములు; 6 గుణముల 

సమూహము 

ఇక. రం కటు శూల గూడు 
పుఠాని 

Tea, రం కారము, ఉప్పు, పులుప్ప, 
చేదు, ఒగరు, తీవియనెడి యారు 
రుచులు; (జ్ఞా ఆరు విధముల రుచులు 
గల 

TEN, ర్దొం భె రవి, మలార, థ్రీ, 

హీండోల, మాలకోస, దీపకమను 
యారు రాగములు; 

టము 

తంటా; జంజచా 

గాక్ష[గర్పు రం కామ, కోధ, లోభ, మద, 

మోహ, మాత్పర్యములనెడి యారు 

మనో వికారములు, 

ఇళ్ల కషాగా రాం శరీర ధారికి గలుగు 

ఉత్పత్తి, వృధ్ధి, బాల్యావస్థ, యౌవ 

' Tw, 

నము, వృద్ధావ్యము, మృశ్యువులనెది 
యారు వికారములు 

ఇరా [శాం ఆరువది యవ 

మందు); ఆరవది, 

qfee, ¥fto 60 సంఖ్య, [కా అరువది; 

షష్టి పూర్తి 

ఆరవది. కారకా tf , ఇర! 

గాల్లో? ఇం ఆరవతిథి; పుట్టిన ఆరవ 
రోజు; పార్వతి; షష్టివిభక్రి 

qi, రం నపుంసకత్య ము; sic 
mf రం ఆరవ నెలయందు 

సెపైడు మాసికొము; జ్ఞా ఆరుమాస 
ములవీమ్మట జరుగునది 

కక రం 18 సంఖ్య; (కా పదునార 
వది, పదునారు 

గ, ఛం అమృత, మానద, 
పూష కుస్టి వృష్టి రతి ధృతి 
శశిని. చం్యదిక్క కాంతి జ్యోత్స్న 

శ్రీ, పీతి అంగద పూర్ణ పూర్ణ 
మృతమనెడిీ పదునారు చం[దకళలు 

TET, fం అయిదు జ్ఞానేంద్రియ 
ములు అయిదు కర్మేందియములుు 

పంచభూతములు మనస్సు వీటి 
సమూహము 

Trea, ర్త తాద్ధక ర్యాదుల యందు 

దానమివ్వబడు_భూమి వీట్క అవ్వు 
బంగారము వెండి, నీరు నస్ర్రము, 
జీవము, అన్నము తాంబూలము 

(సమాన 
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గొడుగు నుగంధి పూలమాల, 

ఫలమ్ము వెద పాదుకలు. అనెడి పదు 

నారు దానములు 

rg, రం ఒక రకమైన సోమపా్యత, 

ఇం తాద్ధకర్య విశేషము; పదునారు 

స౦వత్పరముల యువతి; (జ్ఞా పదు 

నారవదిఃి పదునారు భాగములుగలది 

_(స్తాధాదులు) 
NE, కం ఆవాహనము ఆస 

నము, పాద్యము ఆర ర్ల కము ఆచమ 

సీయము, స్నానము వస్త్రము, యజ్ఞో 

వవీతము, గంధము, పప్ప ము, 

రూవమ్ము దీప ము వై వేద్యము, 
కాంబూలమృునమసాస్థరము, ఉద్వాస 

నములనెడి పదునారు దెవపూజా 

విధానములు లా 

ళ్ 

ఇ భి (భాంతి; సందేహము; భయము 

చణ, కొం ఆపద; ఇబ్బంది; దుఃఖము, 

గం ఇరుకైన; దట్టమైన 

కరు రం క సవుకువ్న; కలగలప్ప్క; 

వర్ణసంకరము; శంకరుడు 

శాశా రం ఇబ్బంది; శాగ్ట్రా గొలును; 
గం ఇరుకై న 

ఇర భం 'కలుషుకు వేయగొలుసు, 
పకుపులకట్టుగొలును . 

ఇఇఖిల్కా కొం ప్రోగుచేయట; కూడిక 
సం(గహీంచుటః వేకరణ 

‘ax, 

ఇఇనాగా గొం పోగుచేయబిదిన; కొలుప 

బడిన; సంగహింపబడిన; నేకరింన 

బడిన 

శా, ర్తం దృఢనిశ్నయముః తీర్మానము 

af, కం ఆపద; fఇ ఇరుకైన; 

తుచ్చ మైన 

శఖర కొం స్లో త్రము;భజన 
5 "గం ముడుచుకొన్న, బౌదార్య 

రహిత మైన; నీగ్గువడిన 

SERA రం సమోహము, యుద్ధము; 

గుంపు; పా పగనిమాటి; fe పరి 

పూర్ణమైన్య (వచండమైన ఇళ? 
aefea. గా పరి పూర్ణమైన; నిండిన! 

వ్యావించిన; ముడుచుకొనన 

ఇఫిగా క్తొం నైగః గురుతు; (పేమికుల 

జంట కలనికొను ఏకాంత స్థానము 

శ రం నిగ్గు, భయము; చిడియము, 

ముడుచుకొనుట 

శభ, గం నీగుజెందిన; జింకినః 
ర్తం ఒకయుద్ధపురీతి 

శాఖల, కా బిడియవడువాడు; ముడుచు 
కొనునది 

tern రం గమనము; పవేశము 

శా, ఇం ఒకవండుగ; నూర్యుడు 

ఒకరాళినుండి మరియొకరాళశికి (వే 2 

శించుట 

జాం అంటువలన వ్యాపించు 

నటి (రోగ ము 
ల 

శాఖా, క్తం సంకేపపరచుట 
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TT, రుం కలత; వ్యాకులత; గర్వము; 

కంపనము; తారుమారు 

ఇళ రం పాషాణము; మహావివము, 
Arsenic 

శశ కం యుద్ధము; జ్లాళళ 
ఇళ? భం లెక శ్రా లెక్కింప్ప; సంఖ్య 

గ ర్త సాంగత్యము; రాయి; స్పర్శ; 

న్నేహము; కలయిక, నదుల సంగ 

మము; ఆటంకము; బ్ఞాజ్ఞా వెంట, 

సహితముగా 

TT రెం చేరిక; [కమ నిర్మాణము; 

వ్యవస్థ, సమితీ; Organisation 

ఇష (జ వ్యవస్థీకృత మైన 09౬. 
nised 

శ, ఇగీం సంబంధము ; న్నేహము; 

చేరిక్క యు కము; గాం కలనియున్న; 

పొసగెడి 

ఇళాగ్షాగా రం కమలా ఫలము; ఇషా 
శవ కం రాతి చెక్కండపు పనివాడు 
ann. ఛం. రాతిచెక్కుడపు వని; 

Seulpture 

ఇగ ఛం సహవాసము; పొందిక; 

కలయిక; సంభోగము; 

బంధము 

₹f, గం నిర్ణయుడుః (కేల 
చనన ఇం కూరత్వము; నిర్ణయత 

am, ర్బుం కలయిక; నదుల సంగమము 

mn, రం తెల్త చలుచరాయి; 

drt, Marble 

సంస; సం 
శు 

aq లం న ల్ల చలువరాయి; Jet 

mr, రం యుద్ధము, అంగీకారము; 
అడ్డుగోడ; కందకము; కొంచె; ఆపద. 
విషము 

ఇగో లం కంకరః విన్నరాతిమక్క 
ఇళ క్త న్నేహితుడు, చెలికాడు 

vf ఇం భార్య; చెలికత్తె 
శల గ్య రాతిగుండెగలవాడు 

aiff, eo రాతిగుండెః మిక్కిలి 

నిర్ణయత 

శశ కం న్నేహితుడు; చెలికాడు; ఒక 
పట్టు వస్త్రము చం రాతితో నిర్మింన 

బడిన; రాతికి నం 

శశ, కం గానము; వృ త్ర గీతము 
₹f, క్షం గాయకుడు, ఇక 
afl. భం తుపాకికొనలో అమర్చి 

యుండుబాకు; A bజyonet: గా 
గల్టియెన; కఠోర మైన; రాతితోనిర్మింవ 

బడిన | 

ఛళిగ్యాకే రం మహాపరాధము 
శ, గాం కఠిన హృదయమగల 
ఇళళి ఈం గట్టితనము; ఇర - 
శబ, (ణా పోగుచేయబడిన; సంగ 

పొంపబడీన ' 

ఇళ్చిఖిగగి ఇం నం్యగహంచువాడు: నేక 
రించువాడు 

రాగాల కం మక్కాయా (తకు 
పోయినపుడు ముసల్మానులు ముద్దిడు 

కొనుమక్కాలోనున్న యొకశల * 
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వాళొజ్ఞా ర్తం కథాసారము; రక్షణము; 

సంక్షీ ప్త (గంథము; సంపాదించుట 

కూడ బెటుటః (పోగు 
| లి 

Tah. భం అతిసార రోగము, 

Sprue 

ఇ₹₹గా కం కలహము; యుద్ధము; కల 
యిక 

zag, ర్తెం డాలుపిడి; పిడికిలి; పిడికిట 

బటుట 
(=) 

శ, కం వోగుచేయువాడు; సంకలన 

కర 

ఇకా క్షం సమాజము; సమాఖ్య: సంఘము; 

గుంపు, సమూహము; బౌద్దులసంఘా 

రామము 

శల, ర్హం యుద్దము; సమూహము; 

కొటాట 
య 

Fm, ళం ₹ TT 
డం ఇ ఇ గం రాపిడి; ద్వేషము 

. నా 

zn, వివాదము; పోటి 

ఇళ్ళకు శృం సమూహమ్ము నివాస 
పానము; గటిదెబ్బ; హత ధ్ జ లీ 

Epic ర్సోం నాశకుడు, సంహారకుడు 

శ: ఇం మి(కుర్వు _పాణనాశకుడు; 

చెలికాడు 

ఇషా శం గం నాశనముచేయుట్య 

చంషట 
నషా కం (పోగుచేయువాడు; పినిని 

గొట్టు [హము 

వాళ్లూ, రం పోగు? కూడబెట్టుట్వ సమూ 

బఖర, ₹0 (పోగుచేయుట 
aa, రం పోవుట; సంచారము 
౫71, ఇం కొం వ్యావించుట; పోవుట, 

సంచరించుట: చేరుట; బ్లా గళ్ళ షం 

xara 
ఇషా శం గం వ్యానీంపజేయుటః 

(ప్రవేశ పెట్టుట) (అస్తాడుల) (పయో 
గించుట; పుట్టించుట 

aah, ఛం కార్చుడు కః తె; et 

చణ, గం నడుపబడిన్య 4 శ్రేజ 
పరువబడిన 

ఇషా గ సంచరించునట్టి; తిరుగునట్టి 

ఇాళాణాక్ళా కాం నిర్వాహకుడు; న డుష్పవాడు 
aa, ర్తం నిర్వహణ; నడుప్పట 

శ గం కూడబెట్టిన; (ప్రోగుచేనిన 

శోశా[7, గొం కలిగినది; పుట్టినది 
ఇఖాగా భం అంచు; గోటు _ 

ఇాగ్గిషాగి ఇం గాంభీర్యము; తెలివి 
af, (ణా గంభీర మైన; తెలివిగల 

ఇ౩ోగా రం మరల (బ్రతుకుట; కలనీ 
జీవించుట 

శనగ, జ్యా జీవమును కలగ జేయునది; 

చచ్చినవారిని _బత్రికించునది 
ar రం యుద్దము; చార 

శాల, f చక్కగ ఆలంకరింప 

బడిన; (పోగుచేయబడిన 

ఇగ? రం కలయిక దై వఘటన 

azar, చా [కం టోగుచేయుట్ల; 
అలంకరించుట 



గ్గ! 807 TT 

శ, ఇం. తెలివి; పేరు; నామవాచ 
కము; వైగః జ్ఞానము | 

శశ గం స్యారములేనిః షఖై్ష 
awa, రిం సాంధ్యదీపము; పాధ్య 

గీతము, (ఇం సాయంత సం) 

చం ర్తెం సాయంకాలము; వగా 

చక, కొం పెద్దవట్కాడ 

apa (ఇం చిన్నపట్కారు 

శోక, రాం మల వినర్ణనపు గుంట 

ఇకా కం సాధువు; సజ్జనుడు; భగవద్భ 
కుడు 

శ గా గాం ఎల్లప్పుడు; నిరంతరము 

TI, గ్యా మిక్కిలి దుఃఖమునొందిన; 

మిక్కిలి తావమునొందిన 

₹₹₹0, రం దాటుట; బాగుగ ఈదుట 

శశ, కం కమలా ఫలము 
శన కొం కాపలావాడు; కక 
శ గం సంతానము, రం కల్ప 

వృక్షము 

aru. రెం వేడిమి; దుఃఖము 

TTT, శా [ఈం దుఃజ పెట్టుట 

శ, గం పీడింవబడివ; మిక్కిలి 
తాపమునొందిన 

ఇకా? గం దుఃఖము కల్లించునది 

శరణ ఇకా దిదులుగా; ద్వారా 

శర, కం సరికూచుట; సరితూగుట:; 

ఇరుపక్షముల బిలము సమానముగా 

నుంచుట 

క్షారాలు గం తృ ప్రిజెందిన; సంతోషించిన 
శర, ఇం సంతోషము; తృ ప్రి 

శోశ[, | రం సంతోషము; తృ చః 

47, సుఖము 

శ [గొం భయపడిన; కలతజెందిన 
శా రం రచన; వ్యానము; సందర్భము 
శకలా ర్హొం మంచి గంధము; ఇగ 

బాగాలు (ళం, సందేహమైనది 

శరణ రం పెట్టె ఇ 

Fan. ea చిన్నపెపై 

శా రాం సమాచారము; కానుక; వార్త; 

ఒక మిఠాయి; ఆజ 

శశెశుకా కం దూత; వార్తాహరుడు 

గౌషషగా రం వార్తః సమాచారము 
శశ], కం దూత; వార్తాహరుడు 
శక, రెం ఆధిక్యము; సమూహము; 

రాళి; పాలుపితుకుట 

శల రం గురి పెట్టుట కూర్చుట; అన్వేష 

ణము, కలయిక 

౫ గాంగం గురి సెట్టుటః 
కూర్చుట్య చేర్చుట 

ఇగా ఆం ముడి, కలయిక; సంధి; 

కిన్నమ్వు విరామము 

శల్య fo సాయంకాలము; సంధ్యా 

కాలపునుపాసన; రెండు వేళలు 

పలియు సమయము 

Tom Fo సన్యాసా( శ్రమము; వైరా 

గ్యముః సన్యనీంచుట 
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wf, fo ఐశ్వర్యము, ధనము; 

ఆ స్త 
7, ఇగ అదృష్టము: పెటుబడి; వాటా; 

ఐశ్వర్యము 

ఇంగ ఆగం ఐశ్వర్యము; ఆస్తి 

ఇరా గా సమృర్ధమైన; నెర వేరిన; 

లభించిన, సహితము; 

ధనవంతుడు 

శర, రం కలయిక; చేరిక; సంబంధము 

చణ, ఇం మెరుపుతీగ; (ఇగ 
ఇ ఇం కార్యసాధన; (పా. ప్త 
Tq, రం స్రికా సంపాదకుడు; 

fఇ నెరవేర్చువాడుు సవరించు 
వాడు 

7, క్షం నెరవేర్చుట, సరిచేయుట, 
సవరించుట 

శ, గం నెర వేర్చబడిన; సరిచేయ 
బడిన సిద్ధము చేయబడిన 

శోళ్తరెర్తొం. బరణి; దోసిలి; దొప్ప 

శర, రా మూత; గుండ్రనవిపెక 

శ, ఇం చిన్నగిన్నె; ఇలాచీ 
Tr, (గం సమ్మగ్రము, అంతయు, 3 

పరిపూర్ణ ము 

ప (0 గం వరిపూర్ణమగా 
ఛా, రం పాములవాడు 

Ter, ర్భంపాముపిల్త 

. వంగా గం సొములవాడు 
బాషగా గ్రా గం ఈసమయమున 

సంపదగల; 

భాక్షాకగా రం దానము గురుదీక్ష; చళుర్జీ 
విభ రీ 

చష్షాళ్లా రం వంశపుతీరు; వాడుక 

ఇల, షా లభించిన; చేరిన; సంభ . 
వించిన 

శల, ఇం (పొ పి; లాభము; చేరిక 
Tf. గం పంపబడిన 

శ, గొం చెప్పదిడిన; సంటోధింప 
బడిన 

TT, క్తొం అభిషేకము 
వళళ, రం చుట్టరికము; సందింధమ్ము 

కలయిక వివాహము 

ఇశాషాళ్ళ రం చుట్టము; వియ్యంకుడు, [కా 

సంబంధించిన, సంబంధము చేసినవాడు 

ఇష [7 సంబంధించిన; కట్టబడిన; 

కలనీన - 

రెం ఈోర్షత్రః 
బ తేము 

వ్లాషాళాన్గా రెం విలుపు; సంబోధన, 

ఇఇలగ) ఇం గం స్వస్థత జేందుట; 

నిర్వహింపబడుట; జాగరూకుడగుట; 

ఆగియుండుట 

గా రం పుట్టుక, కలయిక; హేతువు; 

fr సంభావ్య మెన; పుట్టిన; జరుగ 

దగిన 

TT:, aero జరుగవచ్చును; కా 

వచ్చును; Possibly 

aim, రం నీద్దమచే యుట; పోగు 

చేయుట; ఐశ్వర్యము, సమూహము; 

ఆధారము దారి 



Tarn 809 SER] 

ఉపకరణము; పూర్ణత్వము; సంచ 

యము; రక్షణము: ఆధిక్యము; పోషణ; 

పరిమాణము 

ఇఖాం ర్తొం రక్షణ; పోషణ; నిద్దము 
ఇషా క్యా గం రకీంచుటః స్మరిం 

చుట; సేవించుట; నిర్వహించుట ; 

పోషిం చుట; వశనురకొ పట, 

(గహించుట ' 

శో, ఇం పర్య వేక్షణ; నిర్వహణ; 
స్పృహ రక్షణము; పోషణము 

Fyre. షా [0 రకీంచుట్క నిర్వ 

హించుట, పోషించుట; ఆప్పట 

శ, ఇం సంభవము; యోగ్యత, 

వ్యాతిి కల్చన; సందేహము 

ఇళాగ, %ం కల్పితమైన; సమ్మానింన 
బడిన [మైన 

ఇషా గ్య గౌరవింవదగిన; సంభవ 

Txt గాం మాట్లాడువాడు, సంభా 

షించువాడు 

శశ, గ్య సంభాషింపధగిన 

₹౫, గం పుట్టిన తగిన 

ఇ₹షగ్ళా క్రిం వేగిరపాటు; భయము, 

(కాంతి, వ్యాకులత 

శ, ొం వ్యాకులపడిన; దిగృమ 

జెందిన; గౌరవింపబడిన [దిగృమ 

ఇషా. ఇం భయము; వేగిరపాట్టు 

ఇగ, fo (క్రమబద్దమైన; అణచి పెట్ట 

బడీన, ఇందియములవశపరచు 

కొనిన; కట్టుదిడిన 

కళగా (శా బంధనము, ఇంద్రియ నీ(గ * 

హమ్యు మితము 
TxA, ‘fo వళీకరణము; ఇంద్రియ 

నిగ్రహము 

శి రం బుషి గ్రా ఇందియ 
నిగహముగ లవాడు 

శల,  f7ం కలనీన; సంబంధించిన; 
క్యా కూడుకున్న 

శల, కొం కలయిక దైవ ఘటన, 
సంయోగము, సంబంధము 

శానా రం సభ మొ॥వాటి . విర్వాహ 

కుడు పర్పాటుచేయువాడు;"' కలుపు 
వాడు; కలుపునది 

శభిఇ్యా రాం చేరిక; కలుప్పకొనుట 
ఇ రక్తం (పారంభము; ఆతురత 

వేగిరవాటు; ఉ]తేజన ము; (కోధము; 

కోరిక; గర్వము 

శా గం లీన మైయున్న; కలని 

యున్న; అంటుకొవియున్న 

ఇలాగా ర్తం సంభాషణ; రహస్యాలోచన 

ఇ₹గ్గాగా గం లీనమైన; సం ఐ-0 ధిం 
చిన 

శాఇ్ణ ర్తం విక్రమశక సంవత్సరము, 

సంవత్సరము; 

aa, రం తొలగించుట; దాచుట్య 

కోరికల అణచుకొనుట; అడ్డగించుట; 

వరించుట 

ta, ₹ం గాం సరియగుట; అలంక 

రింపబడుట; శాం [కా స్యరించుట 



శ్వ 

శా 810 Ten 

ఇక, క్యూ పెంపొందించువ ట్ల; సంర 

క్షించునట్టి 

ఇక, రం పోషించుట; నృద్ధిచేయుట; 

“పెరుగుదల [బడిన 

ఇఇ స్కా పెంపొందిన;, పోషింప 

ఇ, స్యా సమానమైన; పోలికగల 

ఇళ్ళకు ర్థాం వాదము; సమాచారమ్ను 
సంభాషణ 

TT: రం ప్యత్రికా విలేఖరి 
శ, ఇగ్గిం స మానత్వ ము; క్యా? 
Tana, ఇం గళ అలంకరించుట; 

నిర్వహించుట: సరిచేయుట 

CECE f్యా రజీంపబడిన; రహస్యమైన; 

“ఆవరింవబడిన; దాచబడిన + 

శషశ రం జ్ఞానము, అనుభవము 
చాక ర అనుభవము; జ్ఞానము; (ప్రక 

టించుట; సూచించుట - 

శ, ఆగ సహానుభూతి; అనుభవము 

శల రం సందేహము; భయము; 
ధర్మ సందేహము 

Turn, (జ్ఞా నందిగ్గమైన; Trig 

Taran. రం నిత్యసంచేహి; ఆనుమా 

నించువాడు 

7, [కొం సంశయించు స్వభావము 
గలవాడు 

శో, జ్యా మిగిలిన, శేషించిన [వాడు 

ఇ రం సంస్కర్త రః చక్కాబరచు. 

శభొగాగా కొం బాకీ తీర్చుట;ాదద్దహేటు; 
సవరణ; సంస్కరించుట 

ఇభ గరా, (క్యా సంస్కరింవబడిన; సరి 

దిద్దబడీన 

శబ[ల, రం ఆశ్రయము; సంబంధము; 
ఆధారము; సంయోగము, శరణు 

జొచ్చుట 

శా, ఇం కౌగిలింపబిడిన; అంటు 
కొనివున్న 

SEER గ్గాం ఆలింగనము; నంయోగము; 

సంబంధము; కలయిక 

సెగ, f7ం కౌగిలింపదిడిన; కలువ 
బడిన 

7, | సందేహము, ౫ న > TT శః, | కి 
ఇాళకి రాగి పార్గ మెంటు; సభ 

Tat. రిం కలయిక; సంబంధము; సహ 

వాసము 

ఇళళి రం (ప్రపంచము, age 

ఇళళి ఇం లౌకికమైన; (ప్రానంచికము, 
వ్యవహార నేర్పరి 

శానా గం చక్కగ తడినినది 

afr, (కా సందిగ్దమైన; . సండిగ్ధా 

వస్ట్థలోపడిన 

mn, రం సులభముగా నమ్మవి 
వాడు; సందేహించువాడు 

ఇళ్ళగా, శా (వపంచము, సృష్టి 

శౌణార్సా రం పుస్తకపు ఒకసారి ముద్ర 
ణము; సరిచేయుట 

వారా, రం కర; శుద్ది; 

చేయుట; అలంక రించుటి 

పవ్మిత ము 
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గజా కాగ, సంప్కృతభాష; (క్యా 
సంస్యరింపబడిన; అలంకరింపబడిన; 

(శేష్టమైన 
నాగ, ఆగం సభ్యత; నాగరికత 
గాదా ఇగ సభ; సమూహమ్ము ఉనికి; 

స్ధితి 

Teri, రం స్థాపకుడు; (వవ ర్హకుడు 

Te. రెం స్థాపించుట 

Tf [గం స్టాపింపబడీన 

Ta: రం బపించుట; చక్కని జ్ఞప్తి 

శోక [గ్య కలుపబడిన; దృఢమైన; 
ఒకటిగా చేయబడిన 

Taf, ఇం సమూహము చేరిక; 
కలయిక దృఢసంబంధము; సామం 

జస్యము 

చఖ్లాల క్షం చంపుట; నాశము; సంహారము 
గ్ల, గాం చేర్చబడిన; రచింపబడిన, 

అనుకూలమైన; సంధింపబిడిన; పోగు 

చేయబడిన 

ఇజం ఆగం శాత్రము; వేదభాగము; 

సంగహము; కలయిక; వ్యాకరణ 

సంధి 

శ, శిగ్గిం అదృష్టము; మేలు 

శ, [షం అదృష్టవంతుడు, శుభ 
మైన 

ఇళ, గా మంగళకర మైన; ఇల? 

ఇగ, భం గం తటసటాయించుట; 

ముందువెనుకలాడుట 

శారా 90 ఎంగిలి: fz ఇరువైన 

శ 

CEI రం కానుక; మొఖమల్ గుడ్డ 

రజాయి 

. శాల, గం మొఖమల్గుడ్డయొక్కు; 

కానుకగా యివ్యదగిన; మి క్రీలి 

(శేష్టమైన 
Ter ₹ం గం 

మంజూరుచేయుట 

శశ 0 గం వేకువనే; త్వరగా 
శక, fం కిష్టమైన; బరువుగల 

7, fo నిగ్గు; బిడియము 

ర్యా ఇం గం ముడుళుకొనుట; 
నిగ్గుపడుట 

agai, ఇం జ్యా సంకోచించుట; 

నిగ్గుపడుట; శ్వ (కా సీగ్గువరచుట; 
ముడుచుట 

ఇళ, గం సంకోచించువాడు; సిగ్గు 

పడువాడు 

అంగీకరించుట; 

ఇళ్టగా రం పక్షీ: శకునము 

ఇఫళగగి గం గ పోగుచేయుట 

శా. రం మట్టిచిస్ప: ఇ 
ఇ ర్తం తోలుసంచికో నీరుయోయు 

వాడు; (I?! 
ఇగగా f20 క్రీయూపూర్వకమైన; 

క్రియతో కూడిన 
ఇబ గం ఓర్చుగలవాడు; సమర్ధుడు 

ఇ, ఆం బొదార్యము 1 
| ఇళ ఇం దాన; చెలిక శే 
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శక, [కా దాత; ఉదారుడు 

ఇళ్ళగొ, ఏం కవిత్వము సంభాషణ 

చెప్పుట; సాహిత్యము 

ఇగ, గం శష్పులెన్నువాడు; 
ము. 

వజ, కం ఊశపదము 
శా. గం కంళోరమైనః దృఢమైన; 

జాం గ్య అత్యధికముగా 

ఇగ, (గాం నిర్ణయుడు; [గ్ల 
శ, ఛం కాఠివ్యము; ఇబ్బింది; 

ఆత్యాచారము 

శక రం న్నేహము; సమానత్వము; 

మిితుడు 

శ కం ఈం వెనుకముందు 
లాడుట; తడీనీపోవుట గం [గాం 

ఆశ్చర ఫవరచుట, తడుప్పట 

ఇషారా ) గం ఆన్ని: అందరు; అంతయు, 

amr, శకం సమ్ముదము; సరస్సు 

ఇగ గం స్వంత; ఒకేతల్లి గర్భమున 

జనించిన; దగ్గరి బంధువులు 

శీ శం వివాహ నిశ్చితార్థము; 

చుట్టరిక ము, పునర్వివాహము, సంబం 

ధము 

శః గం చిన్న; పిన్నవయనుగల 

శః “గాం దట్టమైన 

శా గ్య నిజమైన; సరియైన 

కాగా, ఈం గం రూడిగాః వాస్తవ 

ముగా 

ఇళ్ళకు అగ్గి వాస్తవికత నిజము 

కా 

ఇ, రం డేగ 7 
శ. రం మంతి, న్నేహీతుడు; సహో 

యుడు 

సక్! గా జాగ త్తగలః తెలివిగల; 

చై తన్యముగల 

వష, ఇం వివేకముగల (ప్రాణి; కం 

వివేచనగలః చై తన్యముగల 

ఇషా, గం (ప్రయత్నము చేయునట్టి; 
చురుకైన; పట్టుదలగల 

yf, ర్సం సదొచారుడుః (గాం స(త్ప 

విర్తనగల 

yar, ణం సత్యవాది, యదార్థ మైన 

శూ శాం శృంగారము; ఆకృతి; అలం 

కారము 

rr, fo జ్య్మాగత్తగల; తెలివిగల; 

మెలకువగల 

ఇ గం అందమైన; శశ 
ఇనా. ఇం ఆడంబరము; అలం 

కారము 

శూ ఇం సగోత్రుడు; భర్త; సజ్జనుడు; 

(పియుడు 

శాఖగా ఇం కం ఆలంకరించుట; ఇ్యా 

ఈం ఆలంకరింవబడుటవ ళోలీల్లుట; 

యుద్దమునకు సన్నద్ధమగుట; ర్హం 

_పియుడు 

శఇళి ఇగ్గిం చెలిక త్రై శా! 
శశ గ్య కన్నీటితో నిండిన; కాంతి 

గల; నీటితో నిండిన 

ఇం ఇం దండన; శిక్ష: జరిమానా 
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శక ఇ[0 దండన, శిక్ష 

am-H, ఆం ఉరిళిత్షః ఆగక 
శల, ఛా ఏకజాతికిచెందిన 

ఇఇ! గం గళ అలంకరించుట వరు 
స్గా "పెట్టుట 

వ్ల f్యా దండింపబడిన వాడు 

శ, గ దండింపదగిను దండింప 
బడీన 

శూ, ఇం శోభ; అలంకారము 

శ రం అలంకర ణము; సంనీద్దము 

afer, fr షోకిల్లా; అందమైన 

శశ, (క్యా (బితికియన్న 

mmr, 

ar, మంచితనము 

ఇన్నా? ఇం పడక ఆలంకారము; 

సజ్జు; సన్నాహము (ముగానున్న 

afr, గం అలంకరింపబడిన; నిద్ద 

ఇకా. ఇగ్గీం చవుడు; 111211 

శక భం హుకా గొట్టము; చల్లగా 

తప్పుకొనుట వంగెడిచువ్వ 
ఇ. ఇం ఈం మెల్లగ జారుకొనుట 

శ. శా కం కొరడా మొ॥వాటితో 

కొట్టుట; కవబడకుండాచేయుట 

గంగాం ఇం గం అంటుకొనుట, తాకుట; 

కొట్లాట జరుగుట 

శారా ఇం సంకోచము; ఆశ్చర్యము; 

సందేహము 

rr, ఇం గక కలవరపడుట; 

సంకోచించుట; ముడుచుకొ నుట 

ఛగ్గం పెద్దమనిషి తనము; 

ఇరా భం సన్యాసులజడ; జూలు 

ఇన, శం గం ఆనించుట; ఆంటించుట 

శ, శాగ బెత్తమః శక 
శైలజ జ్యా టీక లేక వ్యాభ్యానముగ లది, 

మిక్కి.లిసరియెన 
d= 

ఇొర్డైగ రం తెగింపు వ ర్త ము ఒప్పందము; 

కరారునామా 5601126402 

శడ్ట[-షడ్డ[, రం కలుపుగోలు తనము; 

టక్కరితనము; అనుచితసంబంధము 

చః శాం దుకాణము; నంత లా 

rn, రం ఆధికలాభమ పేక్షించి 

తెగించివ రకము చేయువాడు; 50601- 

lator 

fT, ఇం సం వృద్దుడగుట; అరు 
వది ఏండ. శ ప్రాయమువౌడగుది; వద్దా 

న్యమువలన మాననికళ _క్రీతగ్లుట 
శశ. ధగ దారి; రాజమార్గమ 

శకాగ ఇం [క వళ్లదన చెడిపోవుట 
ఇకార fశం ఆరవది ఏడు; ధ్యా 87 

సంఖ్య 

ఇక. ఇం కుళ్లువానన, దుర్వానవన 

ఇళ్లగా కొం కళ్ల 
rm గం కుళ్లిన; నవికిరాని; కళ్ళ 

మెన 

శ, ర్తొం సత్యము; ఈక్యరుడు; బలము; 

సారము; జా వంద 

aa, గం గొం ఎల్లి వుడు; బా? 

ఇగ ర్ం లం ధనుస్సు; గ ఏడు 

రంగులుగల 
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శ కారం సం క్రీ రేఖ గృ కోసము 
గల; క పటముగల, వంకర 

aa ఇం స్యాం కోపగించుట, CTE 

శే. గం కోపముగానున్న 

షా గొంజా(గ త్తగల;తర్యయు కమైన 

waar, శాగిం జాాగ|త్త; తెలివి 

శక, రాగా ఏడు పేటలహారము 

శారీ ఆగం ఏడువందల పద్యములు 

గల (గంథము 

శక్ర ఛం మట్టము; పైభాగము 

శా గ డెబ్బది ఏడు; రం 77 

సంఖ్య 

ఇల్లి, [0 నైభాగపు! మట్టమైన 

ఇర్గ గాం సొం వీడించుట 

ఇళ, ణా ఎనుబది ఏడు; రాం 87 

సంఖ్య . 

ఇ, ఇం సాధ్వి; పతివ్రత; పార్వతి; 

సహగమవము చేయుస్త్రీ రా వరమ 
సత్యనిషుడు 

₹ai, రం పాతి వత్యము 

ఇగ్రాగ్సా కం పేలపిండి శక్యా 
శర్ళగౌ. రం స్తంభము, ఇ! 

ఇగొగ్భాగ ర్తెం సాత్వికుడు 

గ, శృం సత్యము: తత్వము; సతీత్వము, 

పారభాగము 

శ, ళా ఆక్యు త్రమమైన; పరమ 
పూజ్యుడైన ' 

శ, f70 డెబ్బది; రం 70 సంఖ్య 

శా], ఇగిం అధికారము ఉనికి శ కి 

ఇగ గం ఇరువది ఏడు; ల్భ 27 
సంఖ్య 

var, రం అధికారి; బలవంతుడు 

శ, గాం ఏబదిఏడు రం 567 సంఖ్య 

ఇచ్చ. గం పేలపిండి, ఇషా 

ఇనా రం నిజము, (జ్ఞా నిజిమైన 

ఇగ: చం f వాస్తవముగా 
fa, [గా అనిన మాట చెల్లి ంచు 

కొనువాడు 

శ, గం నిజము పలుకువాడు 

REED గ అన 
శ To ఆడితవ నివాడు శల. (00 ఆడితవ్న 

శక కం సత్యముకొరకు ఆనేక 

కషనషముల నెదురొని లక్ష్యునిదికి 
ది ది 0 

యత్నించుట, ఆహింసాత్మక మైన 

శాసనోల్లంఘనము Civil disobedi. 

ence 

శ. స) ఇం సర్వనాశము 
dear: qa 
ఇ, ఇం యజ్ఞ ము, కపటము; ధర్మ 

స్యతముః అన్నదాననతము; సంపద; 

ఇల్లు; అవధి; (Term) 

a, (గా పదునేడు; రెం 17 సంఖ్య 

గలా రం స్వభావము; ఉనికి; నిజము; 

చైతన్యము; ప్రాణము మూల 

తత్వము; సారము; సత్వ గుణము; 

(శేష్షత 

శ గం ౫ం .కీయముగా క్షం 
వడిగల 
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TT, రెం సజ్జన సాంగత్యము 

సన రం శస్త్ర వెద్యుడు; స్వస్తి 

కము; “హో” గురు 

ఇక్ళె రం నివాస స్థానము; సభ; రాజి 

సభ; ఇ్యూ అలవాటు; ఇలా తక్ 

ణమే; ఇప్పుడే; f7ం సరికొ త్తయైన; 

_శేష్థమైన 
శ౫౫[, కొం దిగతుడుపు; దానము 

ళదగ్గా రాం, చోటు: భవనము; ఇల్లు 

ఇళ రం దెబ్బ; దుఃఖము 

7], క్ష దయగల; ఇచ్చ, మ! 

ఇ [ఇం (వధానమైనః కర్తం కేంద 

న్హానము; రాజధాని; ముంగిలి; గుండ 

శల ఆగం సుప్రీం కోర్టు 

TTS, Fo చిన్నబిడ్డీ; 54001666 

ఇషం dan, గం మహాకో శాధ్యక్షడు 

ఇష? భిళాళ-ఇ[ళళ్స ఆగిం హైకోర్ద్డ 
aa fim రం సభాధ్యతుడు, Presi- 

dent [చోటు 

TTT. కర్తం మిలటరీవారి నివాసపు 

ITH, Fo (పధానకార్యాలయ ము; 

రాజధాని 

wat, శం చెతులు లేని చొక్కా యర 

af, ఆగిం సభః గృహము ఇం 

సభలో 

ఇఇల్చా రం సభ్యుడు MT 
ye, ణా వందలకొ లది 

ఇ ఇం సలుపు; (వతిధ్వవిః శబ్దము; 

చప్పుడు; (జాం గాం ఎల్సిప్పుడు 

శక క్షం శుద్ధత; నిజము 

౭701, రం స్యత్చవర్తన; పెద్దమనిష 
తనము 

74777, క్షం సత్ప్రవర్తన; “సత్య్మపవ' 

ర్తన; న్యాయబుద్దిః ధర్యతత్సరత 

శ, ఆం సన్యత్సవర్తన:ః పెద్ద 

మనిషి తనము 

aan, క్తం ధర్ముపరాయణుడు; [క్యా 

న్యాయ బుద్ధిగ ల 
ం 

aaa, గం ఏర్లీ ప్పుడు పచ్చ పచ్చగ 

నుండెడి (చెట్టు) 

శ, ఛం అ(గాన నాధివత్యము 

wrggfn, ఇ వేళ్ళ; ఒకపువ్చము 

ఇళ, ఇం శకము; శతాబ్దము 

ఇళ్ళెక్సు [షం పోలిన తగిన; సమానమైన 

ఇకిబ గం గం ఎల్లివ్పుడు; ఇళ? 
ఇగా రం యుద్దము; నీరుః ఇల్లు, భూమ్యా 

కాశములు 

ఇళ; fo fo ఇప్పుడే; తక్షణమే; 

వెంటనే; అప్పటికప్పుడే 

mer. ర్తం పధాన మంత్రి; 

ణీ 

(ప ధాన 

- 

ఇల. ఇం గొం ఆలవడుట; నిద్దేంచుట; 

జాగ తపడుటి; నిర్యహీంపబడుట 
లీ 

ఇలాగ, ఆగం సొథాగ్యవతిః బృజ్ష[॥గ 
ఇళ్ళు కం శకము; సంవత్సరము 
భగ కొం జనుము; సంవత్సర ము; శకము 

TA సబుడెన; 
తాని ధు మొల 

తో; వెంట 

ఇకా నుండి వలన 
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816 a! 
షణ, ఇం పనితనము: వృ తిః కళ 
శశీ ఇషం ఒక విధమైన జనుము 
శా ఇం మోజు, వ్యామోహము; విచ్చి 

వగా ఇం గం పిచ్చివాడగుట 

శారా ఇం గం వైగచేయట 
a, ఇం ఉత్తరువు; (పమాణవతము, 

ఆనుడుదిండు; బుజువు; అధికార 

పత్రము 

శ, సాగా వృత్తాంతము, ణు) 

శగ్నాT, కొం ఉం లీనమగుట; చక్కగ 
కలిని పోవుట; నానుట 

శ రం (వియుడు; విగ్రహము _ 
ఇాగాళ్ళి ఇగ్గిం తత్తరపాటు; అల్ల కల్లో 

లము; నిశ్శబ్దము 

TT: రం (బఐవ్వై; విషవు; శివుడు; 

[గం ఆత్యంత ప్రాచీనమైన; అనాది 
యవ; విత్యమెన 

శ లగి నునాముఖియనుమందు 
చాక కం కవచము; ఇఇ 
స్టాగ్గౌళ్ఞు రం న్నేహము; (పేమ్మ నూనె 

ఇగో ణా (పేమికుడు: daft 

గౌనా. సొం స్తబ్జుడెన; తిమ్మిరెక్కిన; 
స్మారకములేని 

శా, గ సద్దముగానున్న 

శ₹షకగ రం నిర్మానుష్యము; నిశ్శబ్దము 

afm. ఖా సమీపమున; గా 

fr రం కలయిక నమీపము; 
ఆశ్రయము 

ఇగ: ఇం సామీవ్యము; ఎదుట, 

ఇగాగారా గా స్థావింపబడిన; కుర్చుం 
డిన 

ఇగ రం నమకూర్చుబడుట్ట సామీ 
వ్యము; కూర్చుండి బెట్టుట, ని వాన 

స్థానము; నిర్మాణము; (్రవేశపెట్టుట 

ఆధారము; సమూహము . 

ఇగ, గం (వవేళ పెట్టబడిన; 

కూర్చుండ బెట్టివ; స్థావింపబడిన 

afafea. Fr దగ్గరి; సమీపప్ప 
శాఖా, రం బంధువు; ఆనుచరుడు; నమ 

రించువాడు: $0 రెక్కలుగల; ఒకే 

షక్షమునకు చెందిన; ఏకజాతికి సం॥ 

శ గం గం తతణమే; శార్న 

₹ గం విరోథి; Fun 

శా, ₹గిం సవతి; శా 

ఇ₹గగా ౦ గా తక్షణమే mm 

చా, రం కల; అ 
TTT, ఇం గణా పూరియగుట 

ఇ. ఇగ్గీం పూజ; సత్కారము 

శ. [ఇం చదునుగానున్న; ఇిగ్లాగ్షా 

₹47౭7, కొం ఊప, తీవగతి; వేగము; 
వరుగు 

a. రం సుప్పుతుడు; SEE] 

ఇగ్గా గాం ఏడు; రం 7సంఖ్య 
శాక ర్తం 7 వస్తుల సమూహము; 

సవ్ర స్వరములు గ్ల ఏడవ; ఏడు; 
ఏడుకలది 

ఇజ్ ఇభ ఏడుపేటల ్త్తీల వడా 
ణము 
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ఇల శాగిం అగ్నికుండ మునుఏడు 

సార్లు చుట్టివచ్చు వివాహ పద్ధతి; సంధిని 

భాయపరచుటకు ఆగ్ని కుండమును 
ఏడుసార్లు చుట్టి వచ్చుట; స ప్పపద 

ముల సమాహారము 

గఇగ్గగా కా ఏడవది; వగ 
acafy, రం గౌతమః భరద్వాజ, జమ 

దగ్ని, విశ్వామి[త్ర వనీష్ట, కళ్యప్క 
అ|తబుమషమలు 

క రం ఏడురోజులు; వారము 

శారా, ణం పం క్తీః కొతి; చాప 

ఇ₹ర్గాం ర్హం (ప్రయాణము; యాత్ర 

ఇయ, గం నిద్ధించిన ; సా రక ము; 

ఫలించిన 

ahaa, (జా నఫలమెన; సిద్ధించిన; 

కృతకృత్యుడైన 

ఇాళ్గాళ్లైంి కం పేజి; విస్తారము) వెడల్బు- 
ఇళ్ళ, క్షం పేజి: కం భ్యాళ[గం పవిత్ర 

మైన; శుభమైన; నిర్మలమైన 

ఇయ్యక చ్ల్ళ0 పరిశుభ్రత; బుణ విముక్ని; 

నిర్లో షిత్వము; Cleanliness 

ada. ర్తెం సమను; ప్తన్తకము 

గాళ్ళ, ర్తం' పొడి; చూర్ణము; qT 

ఇరా 17 (ప్రకాశవంతమైన, తెల్లని 

శ, కం శ్వేత వథ్రధాలి; సజ్జ 

నుడు 

ఇళ ఆగం సున్నముకొట్టుట: తెలుపు; 

ముఖముకు రానెడి పౌడరు 

7, (జ్ఞా అన్ని, ఆందరు; అంత 
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షత, కొం ఉపదేశము, నీతి; పాఠము 

ఇ కం కారణము; కక్ష 

"ఇర, గొం దిలముగల; నేనతో 

aa, గిం తూర్చుగాలి 

ఇగ భం మార్గము; చలి 'వేం[దము; 

ఉపాయము; పద్దతి 

ఇకేజ్ఞ, ఇగిం బొమ్ముఫొటోని రూప 

సామ్యము; (శ్వా మంచి వన్నెగల, 

అందమైన 

vad, రెం బుజువు, (ప్రమాణము: {7 

ఆంతయు 

ఇషాళ్ళా కం (హాతఃకాలమ్యు ఇషా 
ఇఇ గం పచ్చని; పచ్చిమైన; వాడీపోని 

శాల? క్తొం పచ్చదనము; ఒక గుజ్తిము; 

భంగు; మరకత మణీ; 'పెరపచ్చ 

ఇక? జిం భంగు; కాయగూరలు; , 

పచ్చికూర లు, పచ్చదినము 

ఇళ రం ధై.రక్రము; ఓర్చు తృ 

TAT. ఇం సమితి; సభ; దర్భారుః 

సమూహాము మ 

ఇగగగా [ఇం అదృష్టవంతుడు; అంధమైన 

ఇగాగోగ Fo సభాధ్యకుడు 

ఇగాగగా క్పిం సళ్యుడ్యు ఇ 

ఇగ్7, క్తం జూదమాడించువాడు 

గణా క్షం సభ్యుడు; న్యాయమూ ర్రిః సజ్జి 

నుడు, గజ మర్యాదగల; నమ్మదగిన; 

వినయముగ అ 

శ. ఆగం సభ్యత్వము; మంచివడ 

వడి నాగరికత; మర్యాద 
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TA. ర్త హద్దు; ఇృా అన్నియు; బాషగా ఇం అవకాశము; సమయము; వేళ ఆంశతయు; మొత్తము గగ కొం యుద్దము, శాళ్ర॥ళ్ళ 
ఇనా. f7 పోలిన. సమానమైన; శాం నమాసేత్వ మ కలు క} యుక్టతాని 
గా్యాఖ్ళా (జ్ఞా సమాన మైన; సమడఉజ్ఞిమైన zat, fr సమర్థుడు; యోగ్యుడైన: 
aa, fH గ ఎదుట; ari బలముగల 
గగ గం అంత; సంపూర్ణము , వాళ ఖా. [శ్లా సమర్దించువాడు 
శ, శం తెలివి; అభ్మిపాయము ఇల, ఇం సామర్ధ్యము, శక్తి 
శ, f తెలివిగల; బుద్ధిమంతుడు | జాబ ర్తొం సమర్దించుట; దిలవరచుట 
Yaar, ఇం fo అర్థము చేసు aaa [గా నమర్జింపదగిన కొనుట: ఎరుగుట ఇాగాభీఖ్సా రా సమర్ప్చించువాడు 
కాగా ఇం సం. నచ్చకెప్పుటు | శాఖల రా కానుక దానము నమ తెలియజెప్పుట 

రణ 
SEED రం ఓడంబిడిక ఇగ? TT, షం నమర్ప్చింపబడిన; ఆప్ప శ, గూ చదునుగానున్న; ఇషా గింపదడిన 

Tra, fo } నమానత్వము, పోలిక శాక. కం యముడు; గాం నివ్పక్ష గాగ, క పాత బుద్ధి గలవాడు; ఆందరియెడల AT, గ్భా సర్వభూతములను సమ సమముగా వ దించువాడు 
ముగాచూచువాడు [ణము Taq, Fo సమూహము; కలయిక 

గాషాగాఖా గాం ఆత్యధికము; ఆసోధార నిత్య సంబంధము 
గానా షానా } go య్యంకోనిగ్నహ ము శాక, [గొం ఆంతర్భూతమైశ్య కలని Tra, యున్నది 
ఇళ కం వియ్యంకుడు శా, అరిం సానుభూతి; జ్ర్య్యాళ్ళ శరణ లాం యముడు; వెల) సమను; ఇనా కా ళం. సమ సము, ; సమూహము; 

(కజయాయిక); ఛం మళ్ల మొ తము; న 
గషాళ్యా. ర్త కలయిక; కార్యకారణ ane. "జా సర్వము; ఆంతయు సందింధ నిర్వహణము ar, ఆం చిక్కు (ప్రశ్న; సమస్య 

: యింపబడిన, కూడుకో సప దృశ్యము; బుకుపు' న 
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శశికల [గం మిక్కిలి భయపడిన; ' 

వ్యాకులపెడిన 

ఇగాగగా గం చేరిన; వచ్చిన 

aT, Yo పొందిక కలయిక, మైథు 

నము, రాక 

శగాగాం ర్తం వృతాాంతము; వార్త 

₹ATaT₹-77, రం వౌర్తాప త్రిక? ఇ ౫1+ 
TT, రం సంఘము; నభ; మండలి; 

సమూహము 

ఇ₹గగార్సి రం గొరవము; ౫77 

వగ, fఇా గౌరవింపబడిన; ఇ 

ఇష, ఇం గొరవింపదగిన 

ar, ర్థాం సందేహనివారణ; ఓదార్చు; 

ధ్యానము; (వత్యు త్తరము 

శనగ, ఆగం తపస్సు: గోరీ; ఓర్పు; 

అంగీకారము; మనస్స్పుయొక్క ఏకా 

(గత; ధ్యాన సమాధి; మౌనము 
శనగ. కొం సాటివాడు; (జ్యా సమాక్త 

మైన; సా టియెనః ఇగ సమానత్వ ము; 
పోలిక Pసిండుట 

ఇగాగగ కా గం పట్టుట; ఇముడుట; 
శ. [గం పూ ర్రిచేయునది 
ఇగాగాళ్సా. షం నమా ప్తమైన, క్షేళమ 

నొందిన; లభించిన; వచ్చిన; ర్తం 

సమా పి; మరణము 

af, ఆగం మరణము; ముగింపు 

zat, ర్తం చక్కగ. (పారంభమగుట, 

సాహస కార్యము; వైభవము; ఆడం 

బరము ° 

శ. కం సంతోష పెట్టుట; ఆరాధన 

Tg, రం వెళభవము; గొప్ప ఉత్స 

వము; ఆడంబరము 

శ, రం నమీక్షీంచువాడు; 

Reviewer 

శని 1. సమీక్ష; విమర్శనము 
axial, § fio గాగ? 
న: రం తిరిగి వచ్చుట; వేదా 

ధ్యయి నానంతరము వివాహమునకై 
గురున నుజ్జ పొందుట 

gala, గం. పేవేళించిన; సమా 

వేశమైన; చేర్చబదిన 

Tra, (జ్ఞా తిరిగి వచ్చిన; పూ శ్లీచేయ 

బడిన; ర్డం వేదాధ్యాయ నానంతరము 

వివోహమున క్రై గురువుచేననుజ్హ పొం 

దినవాడు . 

శ, రం (పవేశ ము కలయిక 

ఇగాళా కం సంక్షేపదు; సమర్థమగు 

పదములచేరిక _ 

శాల ర్తం పోగుచేయట; సమూ 

హము; సంగహము 

aren fr చకుగా నుంచబడిన 

qm గా సంక్షేపింవబడినది 

ఇగ, ఆగం సమాహము; సమా 
జము; సభ 

afar, రం అగ్ని; వంటచెరకు 

సు] ఛం యజ్ఞ పు ఇంధనము 

ada, ఛం సామీష్యము; గాగ? 
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aH, ర్భం ఒకటిగా చేయుట; సమా 

నముచేయుట: Equation 

గాగఖాణ ఇషం పరిశీలన; విమర్శనము 
శ, గాం సరియైన; న్యాయసంగత 

మైన, తగిన 

శశ [ఇం దగ్గరి; ర్ఞాం చేరువ్య దగ్గర 
atiqaf, te దగరగాయున్న. 
శాల, ౦౧ 3) 

ఇనా, Go వాయువు; శ్చ! 

THz. రం వాయువు; బాటసారి; మరు 
వము; 5 సంఖ్య 

? [కం సముద్రము భాగ్యా 

శ, fక్కా చక్కగా తగినది 
శా రాం రాశి; సమూహము, కుప్ప 

7, ర్ణం ధ్వంనముు నిర్మూలము 

ఇకా, రం సముదము; "జ్యా ఆనంద 
ముతో 

ఇష్యాఇిశ్సా కం యుద్దము; సమూహము 
ఇాష్టాగగ్చా 70 పెకిలేచియన్న; సమ 

తించిన; పుట్టిన; ఎ కైన 

va, fo దుడ కుత్నేముగల; ఎత్తైన: 
గర్వ ముగల 

TAT: fa నీద్దమెన pike 

an, 1 వత్తైన; గర్వ ముగల; 
పెకిలేసబడిన; గౌరవముగల 

aqui శాగ గౌరవము; హెచ్చు; 

ఉన్నతి [డ్రీడారతుడు 

amefar, [షం అందమైన, కాంతిగల; 

ఇ 
వ్ 

శ్చ రాం (గంధ భాగము: ఆనందము 

TE, 70 [కం ఎదుటికి వచ్చుట 
శరభ, [గాం మొదలుగల సకారణమైన; 

[జాం టాం కూకటి వేళ్ళతో, మూల 

ముతో సహో 

గాచ్గాక ఇం గుంపు; రాశి సముదాయము 
శ, జాం బాగుగా పెంపొందిన, ధన 

వంతుడు; అదృష్టవంతుడు; సమ(గము 

శార్గగక, ఇం బాహుళ్యము; సామర్థ్యము, 
అభ్యుదయము;ః సంపద, (వాధాన్యము; 

అభివృద్ధి 

శశ: ఇం స్వం మడత పెట్టుట; 
చెదరిన వస్తువుల _పోగుచేయుట 

ఇష్టా f50 f వెంట; తో కూడ; 

గా కలినియున్న, కూడుకునియన్న 

ఇద్యా, గ ఒప్పుకొనిన; ఇష్టమైన 

ara, ఇం అంగీకారము? "అరి ప్రా 
యము 

dex, రౌ గొరవము, ఇఇ 

శన, షం గౌరవించుట 

Mm. నాగిం సన్మానము; గౌరవము 
శాం [్యాం సన్మానించుట; గౌరవించుట 

aearda fz ఇం Tram 
mf గాం గౌరవింసబడిన; సన్యా 

నింపబడిన 

శాల, fq గొరవింవదగిన; సన్యా 

నింపదగిన 

శాల, లం కలయిక చేరిక 
ff. గం కలనియన్న 
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afrax, [క్యూ మి(శ్రితమైయున్న; కలసి | ఇళళి CERIO | ర్త (వభుత్వో 
యున్న 

afexaw, ర్త కలయిక, కలుపుట; 

శగf, గం కలుపబడిన 

rq (శా ఎదురుగానున్న; ఎదురు 

మొగమైన; f1ం" ఇం సమక్షమున, 

ఎదుట 

NT, రం సభ; కలయిక 

శ fఇం అన్ని; అంతా, fro [గాం 

లెస్సగా చక్కగా 

ఇళళి ఇం మహారాణి 

ఇరా కం చకవ రి 
aarat, fa తెలివిగల; మోసగాడై న; 

నేర్పరి; బాగుగ వయస్సువచ్చిన 

చూ రం తల; ఆరంభము; బాణము కాకీ 

వెధురు; ఉప్పు; సరోవరము, చివర 

భాగము; నాయకుడు ఇం సమా 

నత్వము; పోలిక; చితి (జా జయిం 

చిన 

TT, ర్భాం కార్యసమా ప్తి; ఏర్పాటు; 

సామ్మగి 

‘eT, ర కౌకివెదురు 

ఇంగా! ఇం (క్యా కారుట; తొలగుట; 

గడచుట; జరుగుట 

న, f7ం విప్లవ కారుడు; పొగరు 

బోతు 

ఇ, గం ఉపభుత్వము; ఆధికౌరి 

ఇచ. జ్య వభుత్వ సంబంధ మైన; 

రాజకీయమైన 

నాలా. 

rd ఇగ, J ద్యోగి 
చాశ న గం నిరినంపదలతో తులతూగు 

చున్న; 

శ. రం నాయకుడు; గాక 
ఇళ్ళ గం. సన్నద్దమెన; ఉత్సాహపం 

తుడగు; తత్సరుడై న 
anf ఈం సన్నద్దత: ఉత్సాహము; 

తత్పరత 

war, గాం కష్టములపారైన, పీడింవ 

బడిన 

కౌర్థాగగా ఛం స్వానుభవమ్ము గడ 

చిన సంగతి 

శ, గం దేశము; వ్యాఖ్యా 
చాచా, కం సర్దారు; శివాజీకిగల బిరుదు; 

నింహాము 

శారాళ్తాగా (లా పొగరుబోతు? విప్లవ 

కారుడు; బలవంతుడు 

fr. 7 ఇం పంక్తి మార్గము; 
oft. పద్ధతి; కాలిబాట 

ఇాగాన్నా 70 మిక్కిలి (శేషుడు: భర్త; 
నాయకుడు; యజమాని; న్తీలఒక 

శిరోభూషణము 

71, కం ముఖ్యుడు, నాయపడు 

ఇంగ Fo Fw జారుట గడచుట్య 

కుకు ట; పనిజ రుగుట; జరుగుట 

ఇల. గం (వక్యాతి జెందిన: బ్యా 
గళ రం చిరునామా ౯౪ 
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ఇఇ రం ప్రధాన న్యాయమూర్తి | శాఖా, గ కొందరయెన; గ్లూ గాం 

ముఖ్యుడు తొందర తొందరగా: టూకీగా; 
శ ఇం గ్యాలప్పు; ₹ఇ్యా చదునుగా పైపైన [అధిక్యము 

నున్న (కా ఇ గ్యాలప్పుచేయుచూ 
(గుజము 

ఇ కొం జిమ్ముగడ్డిః ఇ 
Tu. రం సహాయకుడు, 

కుడు 

dd, భం సహాయము; సంరక్షణ 

TF రాం తలపాగ పై పెట్టుకొను 

శ, | ఓక రాష్టతాపినన గ; తురాయి 

aq, రం నశ్లెరమును కప్పెడివస్త్రము 

శా, గం పేరు (పతిష్టలుగల, 

గర్వముగల; గొప్ప పదవియందున్న 

ఇ, రం సర్వస్వము, ఇ్షష్ష్యాత్ర 
ఇజం గంగం సమానముగా 

పూర్తిగా 

ఇాఫా జా వంకరలేని; సులభమైన; 

' నిష్కపటమైన 

ఇగ ఇం సౌలభ్యము, నిషా 

సట్యము [పోటి 

నషం. రం సర్దారు, సరోవరము; రాం 

శాక, క్వ సరోవరము; (జా తీయని; 
తడిసిన; మనోహరమైన; రసముగల; 

భావపూర్ణమైన 

ఇళ) ఇం గం శోభించుట, రస 

యు క్రమగుట; పెంపొందుట 

సంరక్ష 

ఇ, [ఇ పచ్చవచ్చగ కళకళ లాడు | 

చున్న ల 

are, fo సొందర్యము; సరసత 

TMT, ₹ంగోం ర సయు క్తము 
చేయుట; పచ్చపచ్చగా నుంచుటి; శా 

(క్యా రనయు క్రమగుట; పచ్చపచ్చగా 

నుండుట 

₹₹₹1ణ, కొం సన్నిపాతరోగము: ఇగ 
ahaa 

(౮ కమలము; 
mfr కం PH 
7, ఛం చిన్న సరోవరము 

TT: గం కమలము; ఇగ్షాఖా 

శా ₹f[ం ఆవాలు; శక 
శశ, రం నేనావతి; మల్లుడు; యోధుడు 

శాక, వం మిడత; fe 

SEED ఆం బావమరది శ్షభార్య స్తోద 

రుని) భార్య 

ఇక, ఇగిం సరిహద్దు, శారా 
ఇళ్ల రం జమ్ముగడ్డి; శా 
de, ర్తెం యమున; సట్లెజ్ నదుల 

మధ్యగల భూభాగము 

శ ₹ౌం గం నెరవేర్చుట 
శారా go సర్వావయవములు; నఖశిఖ 

వర్షనగల వద్యము:ః గాం గాం ఆ 

పాదమ స్తకము 

ఇౌగాళ్తు రం బంగారు వెండి వ్యాపారి; 

వడ్డీ వ్యాపారి, డబ్బుకు చిల్ల రయిచ్చు 

వాడు 
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యా 

ళా 

arpT, ర్పొం షరాషుల వని, షరాపుల 

బజారు; వడ్డీవ్యాపారము; డబ్బులావా 

డేవి 

శాక. ఇం ఒకలిపిః వర్షీవ్యాపారము; 

డబ్బులావా దేవీ 

ఇఇ గూ బాగుగ తడిసిన, ఇరా? 

ఇంగా ఆగం సతతము; fe grr 
Td GT FT, రం మిక్కిలి పిసిన్ 

గొట్టు 

శ, గం గం పాకొతు; పూర్తిగా 

ఇచ, కం ఉబ్బాయింప్పు తొందర; 

(కం ఇం తొందరగా; తొందరలో 

న, ఆగి వ్యాఖ్య; టీక 

TT, కం గం. (ప్రశంనించుట్య 

ఇం పొగడ [ మైన 

ఇం ఇం పొగడదగినః ఉత్తమ 

ఇల ఇషం నది; దిశ; హారము; సమాన 

త్వముః (శ్వా సమానమైన; భాం 

వరకు, పర్యంతము 

ఇగ భం నది? దారము 

శ, ఇం నది: [సవాహము 

ఇరా ఇం శాం (6్రమముగా పేర్చుట్వ 

చెదరిన వాటిని (క్రమముగా వుంచుఏ 

గ. రాం కోర్డు! కార్యాలయము; ' 
కచేరి 

afar, ర్తం కో ర్పలో (ప్రాంతీయ 

భాషలలోనున్న రి కౌ ధులను భద 

పరచు ఉద్యోగి; విభాగపు [పధానో 

ద్యోగి 

mfr ) 
న్ సమాన మెన; పోలిన 

aia, [గం జ 

ఇాబిళ్షాగా క్షం (పాకెడు జంతువ్వు పాము 

ఇళిశ్చై [0 దిహరంగమైన; స్పష్టమైన 

బశ. గం గా దిహిరంగముగాః 
స్పష్టముగా 

ఇక, రం స్వరూపము; (జ్ఞా అందమైన; 

ఒకే రూపముగల, సమానమైన 

ఇాళగా కం కొద్దినిషా ఆనందము 

శశెశ్రం గొం చతురుడు; తెలివిగల్య వయ 

సులో పెద్దైన 

షణ, ౧0 గం (కొత్తగా, వెంటనే; 

ఇప్పుడే 

ఇ-7-0 జ్యూ తిరిగి 'మొదలిడి; సరి 

కొత్తగా 

TI ఈం ఇం అందరియెదుటనే; 

బహీరంగ ముగా 

ఇగ కం ఉయోజనము; సంబంధము 

TT. కం కమలము, జన 

ఇరగ, ఇం కమలము; తామర 
కొలను కమలముల సమూహము 

శాక, కం కమలము; ఇాగాఖ 
చా కొం చదవు I 

adi: రం సామాన్లు; సామ్మగి 

శ], వం ఆడ కత్తెర; A మా 

cracker 

af, గం (ప్రవాహము; నిశ్చయమ్ము స్వభా 

వము; న్ఫృష్టి; అధ్యాయము; పోకడ; 

సంతానము 
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శానా భి 

వర, ఇగ జలుబు: చలికాలము; చలి 
గ్లో రం దుబారాఖర్చు; ఇ వా కర 

ణము; గా ఖర్చు వెట్టబిడిన 
గగ్గాగ్ రం వినినిగొట్టు తనము; భర్చు 
చావో, రం సర్వస్వము; Tq 

zw, go xm 

ఇ, fఇం సమ _సజినులకు నంబం 
ధించిన; ర్నb1॥ 

SEER రెం ఈశ్వరుడు; బుద్దుడు; శివుడు; 
[గా సమన్తము నెరిగిన వాడు 

ఇ, సాం [గొ అన్నివైపుల; అన్ని 
విధముల; అంతట 

ఇళేరగ్నా (జ్యా అన్ని విధముల మంగ ట్ట 
కరమైన; ర్షాం నాల్లుదిక్కుల వాకిండ్లు 
గల రాజి గృహము; వేవచెట్టు 

Tata, రం నర్వవ్యాప్త వము: గా 
ం బాగుగా; సర్వ వ్యాస్తమై; 

అన్ని విధముల 

శేగొగ్యానా కొం (దిహ్మః అగ్ని; జలము, 
ఆకాశము శివుడు, ఆత్మ, గా నర్వ 
వ్యాప్త పమెన; మేరలేని 

ఇౌగళా సా గ్య అంతట; ఎల లప్పుడు 
శకి? ఇ... స్వాం అన్ని విధముల: 

ఎల రి ప్పుడు, పూ లిగా | 
శ కొం జ్ఞా ఎల ల్ల ప్పుడు, కెఇ 
చాశేఇగా, రం నామవాచర్త మునకు బదులుగా. 

వచ్చినది, Pronoun . | 

aaiftor, faq సంపూర్ణము, ఎల్లి ఆవ 
యవముల యందు వ్యాపించిన. + చేదాం 
గము లన్నిటికి సం, 

aaa, (జ్ఞా ఆంతయు, సంపూర్ణాధి 
కారముగలవాడు 

శ, జ్ఞా నర్వ (శేష్షమెన 
Te, శాగిం ఏర్పాటు? రాజ్యము; 

సా్యమాజ్యము - 

శాల, (ఇ్వా నశించిన న్యా 
షాగ్గాగ ఇం వెండిలేగ బంగారు తీగ 
శ, అగా విందుతు ఆహ్మానించుట 

నాశక, అగ్గి సన్నని కడ్డీ. అగ్గిపుల్ల; 
మంచప్ప ప్టైలు సరిచేవినందలు 
లేక్ర బెజ్జములు పొడిచి నందులకిచ్చు 
కూలి 

ఇ₹ళగంగాఖ్యా ఇం గొప్పవిందు 
శాల ఇం అగ్గిపుల్ల; సన్నని కడ్డి 
కళగా శాగ్లిం ఇనువ కడ్డీ 
Tn. ఇం నమాజు; are 
శా కం నమస్కారము, Torr 
ఇధాగ్గా -₹ల శా, ర్యా న మస్కా 

రము మహమ్మదీయులు ఒకరికొ 
కోరు నమన్కరించుకొనట 

శా స్యా కేమముగనున్న; ఆరో 
గ్యముగనున్న 

వగ, ఇం ఆరోగ్యము క్షేమము; 
రక్షణ 

శవాల ఆగ్గా చై నికవందనమ్ము పెద్దల 
గౌరవార్హము తుపాకుల "పేల్చుట 
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శత, ఇం సలహా; అభి_పాయము, 

సంధి 

fe, ఇం చితి fa 
శా ర్తం నీరు ఇల 

వాల్ల ర్భం పద్ధతీ; తెలివి; సభ్యత; 

నేర్చు; యోగ్యత 

ఇల గం వినయముగల, సరియైన; 

ఆరో గ్యముగల; ర్తం యువరాజుగా 

నున్నప్పుడు జహంగీరుకుగల పేరు 

ఇత గం నులభమైన; చదర మైన: 

జాతీయములతో కూడిన (బాష 

ఇొళ్లాఖా గాం వ్యవహారము మంచితనము 

ఇలాగా గం ఉప్పని; అందమైన, 

ఇకా రక్తం యజ్ఞము; శవము; నూర్యుడు;ః 

చం[దుడు 

ఇ]. ఇ స్నేహితుడు, చెలికాడు, 

ఆగం చెలిక శె, గ్య సమవయస్కు. 

వెన 

ఇ, (౫౦ ఏ సంఖ్యతో నైనను పావు 

(జ భాగము చేరినది 

ఇళళి గిం అ పో తీసుకొనిన ధనము 

నుంచి నాల్గవ వంతుపర్డీ [క్రింద 

ముందుగానేయిచ్చు బుణ ప ద్ద త్; 

జయవూర్ రాజుల బిరుదు; (జ్యా, పావు 

భాగము ఎక్కువగ; (శేష్టతరమైనః 

ఆధిక్రము 

ఇషు రం గుటిష రౌతు; జాం ఎక్కిన 

ఇచ. గం వాహనము; ఉత్సవము; 

ఎక్కుట; డిశరేగింప్ప 

టై మ. 
వన్న అ క 

₹ా1ణా రం (ప్రశ్నః దావా, 

aaqre-talt ర్తం ప్రళ్నో తరములు; 

వాదవివాదము (ఇక్టం 

వగ, కం పేలు: ఇల ఇ 

శ, రం సృష్టికర్త; సూర్యుడుః 

శివుడు; ఇంద్రుడు; [గం పుట్టించు 

వాడా 

za, ర్గాం పాతఃకాలము; శ్చ, 

ఇష, రం నవాశేరురాయ్యి 

ఛందము 

ఇర, కొం అనుమానముగల; 

కియెన 

ఇళ్ళ వం చంద్రుడు చం(దుని మచ్చ; 

పెరు; ధాన్యము 

ఓక 

ఏరి 

ais, | రం చంద్రుడు: ఇల్లా. 
3 

శశ్చి ఏం భర్హలేక భార్య తండ్రి 

ఇల శాం ఆ త్తవారిల్లు 
ఇజం చాకగానున్న; సాధారణమైన 

శf-f[ం చౌక 

చాక, కం సామర్థ్యము; మార్గశీర్షమాసము; 

క్ష సహించువాడు సమర్థుడు; 

ధీరుడు; శక్తిమంతుడు; క గం 

వెంటవెంటనే సహితముగ 

శక రెం సహాయకుడు; పరస్పర 

సహాయము; తియ్య మామిడి చెట్లు 

| సుగంధ [ద వ్య ము 

| 
ana, 

పర 

| hn, 
సహాయము; 

స్పర సహకారము 
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ager, రం సహాయుడు. నేహితుడు ఇళ ఆగం. గారడి; పట్టణము; 
TT, ర్తం వెంటబోవుట్వ భార్య (పాతఃకాలము; మెల్త మెల్లగా, 

భర్త శవముతోపాటు చితిజొచ్చి శ, కొం ఎడారి; అడవి 
చనిపోవుట ఇ₹ళైలా, గా సులభమైన; సహజిమైన 

ఇాక్షా?ళ్ళేర్దం స్నేహితుడు; శాల rT, ఇం ణా మెల్లగ చేతితో ఇక రం భర్త; నేవకుడు; న్నేహి 
తుడు 

శాలి. రాగం చెలి క తె; భార్య 
art, రెం నౌకరు; 'న్నేహితుడు 

mT, గాం స్వాభావిక మైన; సులభమైన 

చక, కం వెద్దపిశ్లెము, ముంగిలి; 
ఓర్చు; ఒక పట్టువస్త్రము; సహించుట 

చెక్షగాణ, రం చిన్నప శ్లైము; చిన్నదొడ్డి 
amare, fi ఓర్పు గలవాడు; 

fey, 
Tee రగ ఓర్పు, ₹ణ్ష్య్యాగ! 
మ, ఇం గాం సవాంచుట; అనుభ 

వించుట 

ఇగ్షగ్యాక్సే ఇగ్గిం సన్నాయి; ఇజ్షన్యాళ్ళ 
శాన గ్భా ఓద్బ్నకొనదగిన , 

సహింవదగిన, &మింపదగిన 

శూ, రం సహాధ్యాయి; Classmate 
శా, రం సంకోచము; భయము 

A. జ్ఞా ఏకాభిపాయముగల; 
ఏకగ్రీవమైన . [జింకుట 

em ' ఇం [స్యా భయవడుట, 
ai, రం సహాయము సహకారము 
anf, రం సహాయకుడు; సమ 

శాలీనుడు 

నిమురుట్టు గోకుట; దురదప్పట్టుట 
ఇ₹ళి్శా[గా ర్తం సంభోగము, కూడ నుండుట 

aad, రెం న్నేహితుడు;ఇంటిపొరుగు 
వాడు; కూడ నుండువాడు 

SEED fro [శ్వా తటాలున; ఉన్నట్లుండి 

శక, గం వేయి; కాగ 
ఇక్షాళెశ్చా రం కమలము, శ్లాబ్షర్లా 
rf,  ₹f[0 సానుభూతి 
7 

rT, ర సహాయము; సహాయకుడు; 

ఆధారము, 

mr. శగిం సహాయము, తోడ్పాటు * 
ఆధారము; సహాయము; ఇళ్షగరా Go 

ఆశయము 

af, రం మునగ చెట్టు; 

afer. 1 nr 
fT, 0 గం సమేతముగ; వెంట; 

కూడ; (జా సయితము; సహించిన; 

హీతకర మైన; యుక్తమైన 

fee, ఇం ఓర్పుగల; సహనముగల 
afar: శాగం ఓర్చు; సహనము 
ఇళ్ల” గాం [పామాణికమైన సరియైన 

నిజమెన; ఇగిం చేవాలు; చెలిక ? శె 
రం [శా వాస్తవముగా; నిశ్చయముగా 
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శ. షం ఆరోగ్యముగనున్న; | ఇలగ్షణ్క గం (పాణాంతకమైన; 

ఆపదలేని; దోషరహితమైన సామూహికమైన = 

ara, fro కం rr 

శక, 50 గం ఎదుట; వైపు 

ఇడ్జగణణ, ఆగం సలభ్య ము; సౌకర్యము 
Iza, (ఇ. రనికుడ్తు. దయగల 

Tn, ఇ. దయ; మంచిమనసు; 

రసజ్ఞత; 

aaa, ళం గాం నిర్వహీంచుట; 

జాగ తగా పరీక్షించుట; హెచ్చరిక 

చేని అప్పగించుట; నద్దముచేయుట, 

చాక, గం సహంపదగిన; ఓర్చుకొన | 

దగిన 

ఇళ రం సాధువు; ఈశ్వ రుడు, ఫకీరు; 

భర 

శ. రెం కష్టము; ఇబ్బంది; గం 

గొలును; గం ఇరుకుగానున్న; 

కష్షముగానున్న 
=] 

శభ, ఆగం సంకెల; గొలుసు; 

ఇన 
శల రం సాంఖ్యయోగము 

ఇ₹గా, గం అంగములతో కూడియున్న; 
సంపూరమెన 

అకా 

స్ }efo బల్జెము ఈమె ఇక! 

wai, fro fఇం సంపూర్ణ ముగా; 

శ! కొం సత్యముః [క నిజమైన 
ఇషా. రం అచ్చుదిమ్మ; నమూనా; 

మూస, గాం నిజమైన 

శోష, రం సాయంకాలము, ae 

afar, రం చెరకు, కొరడా 

ఇట్ ఇగ్గిం బెత్తమ; (ప్రతీకారము 

“is, | శం మూలధనమ్ము; పెట్టు 

a నిధి 

ai Fo ఆబోతు 

ig ఇం ఆడు ఒంటె; రోజ! 

aI, కం (కా. ఓదార్చుట 

ఇలా! ef ad 
fT, గం ఓదార్పబడిన; ఇాషాగా 

ఇ [ఇం సాయంకాలవ్ఫ 

afd. ర్తం పాము; ఇ 

ఇగ, (గం అర్దిక మైన; ఇగ ఖా 
afar, f¥o ణా తక్షణమే; ఇప్పుడే 

lar: గం గ్యౌమ వర్ణముకల 

రం కృష్ణుడు; పతి; _సేమికుడు 

ఇళంగగా క్పొం శ్యామ వర్ణము; 

STAT 

wiqfea, ణా రం శాం ae 

via ర్తం చామలు: జాం నల్లని 

శ, ఛం శ్వాస; ఉబ్బసము; తీరిక 

ఇ ఆగం కలత; యమయాతన; 

ఉక్కిరి విక్కిరగుట 
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₹f- ఇలా కొం గారిరాని ఇరుకు చీకటి | 
కొటు | 

2 | ₹[గగా fio జం gia 
శయ. గం ఐహిక మైన; ప్రావంచి 

కమెన 

77, శరం 

సాటియైన 

₹771, ₹f[0 క్షణము; నిర్ణితసకాలము; 
ఒక గంటకాలము 

శక, శాగ్గం కణము; లగ్నము; శుభ 

ముహూ ర్రము 

₹్ల్షిళగ్గా రెం వసారా; శ 
ఇళ్ళే, ర్య ఈశ్వరుడు: సాధువు; 

ఇఫ్ | ఫకీరు; భర్త 

+ క ఇగ్గం బయానా; ఆడ్యా న్యు qo 

భగవంతుడు; స్వామి; భర్త గాం 
(పయత్నించువాడు 

ఇక్ , గర్భం గుజ్లపువాడు; గుజ్తములను 
మాలీనుచేయువాడు 

ఇకా [0 గుజ్జములను కాయుట 
లేక మాలీనుచేయుట 

ఇషా రక్తం ఆకుకూర; శాగ్గం (పతిష్ట; 

పలుకుబడి 

21h, శం చెట్టుబో డె; పిక్క | 

Pm [0 గొలుసు; ఇాశగా, 

(1% గం శకము; పలుకుబడి; కీ ర 

కీర్తిస్మా రకము; ఇగ కోరిక, 
1177, గం సౌత్వికాది గుణ సహిత మైన 

భగవంతుని స్వరూపము, (ణా 

వలె; సమానమైన; 

గ చ 

ఆకార ముగ ల;ఆంద మైన; స్వరూపము 

గల 

ఇగఖగా, గం చలనములేని మౌనము 
దాల్చిన; నిశ్చేస్టుడైన 

vr, రం హుక్కు; మద్యము; పీరు 

(తాగించువాడు; (వియుడు, 

హోటలులో వదార్థములందిచ్చెడి 

నౌకరు + 

Wl (కం అయోధ్య; ME 

౫727, [70 చదువుకున్న; (ఇ[ఖా 
శ. రగిం అక్షరాస్యత 

aren, గం గం (పత్యక్షము, 
స్పష్టముగా 

ATT కం (పత్యక్షము; కలయిక; 
జ్ఞానము 

ref. శాం సా త్య ము; రిం 

(పత్యక్షసాక్షీ: గ్రా (ప్రత్యక్షము 

ముగ చూచినవాడు 

గణా కొం సాక్ష్యము; బుజువు; గా 

గోచరమగునట్టి 

77 రం సాక్షీ సాక్ష్యము; భి 

(పతిష్ట (సభావము; కొమ్యు; జాతి 

లేక వంశపు శాఖ 

శ, గాం గం సొక్ష్యమిచ్చుట 
గాణ te చెట్టకొమ్య; మరయిరును, 

జాతి లేక వంశాంగము 

శ, కం సాకీ: వృక్షము, ఇం 

సాక్ష్యము; కవీర్-వదాలు 
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araz, (ఇం కలుపుగోలు స్వ భావను | 

గల; మిత సం॥ 

amr, రం కూర; ఆకుకూర; Taff 

TIT. క్తం గిన్నె; పానపా[త 

ఇగ, రం సముద్రము; సరోవరము 

ఇగ (గొంకల్తుతాగువాడు 

TT, Fo సగ్గుబియ్య పుచెట్టు; 

Per, కం సగ్గుబియ్యము 
ఇగగా గం గం వంకరగా (చూచుట) 

am, fm సమాన మైన; పోలిన; రం 

క TT 

TT: రు సామ్యగి; అలంకరణసామ (గి; 

వాయిద్యములు, [క్యా తయాగ చేయు 

వాడు చేయువాడు (సమాసమున); 

చేయ బడిన 

aT, గం తగిన; అనుకూల మెన 

TIT, Fo (వియుడు; భర్త; సజ్జనుడు; 

భగవంతుడు 

ఇళ? శం ఈం అలంకరించుట; 

నిద్ధముచేయుట, రం ఇం ౫1 
ఇనా ఇగ్గాగా do ఆవసరమైన 

సామ(గి* సామాను 
తీ గొ 

ఇగ రం మేళగాడు 

ఇఇ, ఆగం కలయిక; మైత్రి కుట 

rf, కొం క్యటపన్నువాడు ఇక! 

TIT, Fo భాగము; వాటా 

ar» 
aT a7, . 

ఇచ, ఆగం భాగస్వామ్యము 

భాగసుడు. వాటాదారు 
ర్సేం అ ౨ 

773, (గాం అరువది, గం 60 సంఖ్య 

read, Ho కం Trad 

ఇ3% కం చెరకు జ్యా 66 సం॥వయ 

ముగల 

ఇళ ₹గం బేర 

₹|ఇ₹1% Ao గం గ arnt 
వష తో 

ఇళ్ళ రం షడ్డకుడు; త్ డియల్లుడి 

ఇక, గం కలో కూడ. [శనిదశ 

ఇ౭ళాగణ అసం ఏల్నాటిశని "కే సం॥ 

₹గా f70 ఏడు; 7 సంఖ్య; ఆనందము 

ఇల, ర్యం టక్కరి తనము; నెనము, 
దగా వివాదము 

area, | సత్వ గుణసంబిధ మెన 
arf, బా 

ఇక. | రో మాంచాదిక ము; [ఇ 
fT, శం ౦ 

యథార్థమైన; సత్వగుణ సంబంధ మైన; 

మంచి స్వభావముగల; ళక్రిశాలి; 

సత్వగుణ (ప్రధానమైన 

Yq. ర్హాం సాంగత్యము; న్నేహీతుడు; 

జం fఇం ద్వారా తో వెంట; కూడ; 

సహితముగా; తోడ; 

are re, గం f7ం ఓకదానివెం 
మరొకటి? వెంబవెంట సె; 

కలని (నివసించుట; వెళ్లుట మొ) 

ఇల], కం వ్నేహితుడు; సహాయకుడు 

ఇకా కం విషాదము; అలసట; శరణు: 

నష్టము; బాధ; నాశము; స్వచ్చాత; 

[గం శుభమైన; మంచిద యిన 
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arf. ఆగం నిష్కాపట్యము; 
నిరాడంబరత 

శ గొం గౌరవముగల; గౌరవించు 

నట్టి; శం క్యా సగౌరవముగా 

ara, గా నిజాయితీయైన; నిరాడంబర 

మైన; సాదా; (వాయని (కాగితము); 

క ల్లక పటములు లేని 

ఇష గం నిజమైన; నరిమైన 
ఇఇ, గం వెలువడు నట్టి, ఆమలు 

పరచబడిన 

ఇళ్ళ భగం గాలిపటపు దారము; 

వివాహము; ర్తెం గుజ్దప్పరౌతు; 

మావటీడు; సారథి “శేఖ్ముసలి 

హాద్దీన్ కీరాజీ” యనుగొవృ ఫారళీక 

కవి; గాం కూర్నొనిన, నష్ట నిరచునట్టి 
శకః, కం సామ్యము, పోలిక; దృష్టాం 

తము 

శకః ఇం సాధువు; యోగి; సజ్జనుడు; 

మహాత్ముడు; శ్రా కోరిక, [గం 

ఇ7ల ఇ, రం సహాయకుడు, యోగి; 

ఆరాధకుడు; సాధించువాడు; తపన్వి, 

సమరుడు 

aT, ర్ం కారణము; ఉపాయము; నిద్ది; 

తపళ్చర్యఏ సామగిః; ఉపకరణము; 
అన ॥ అ 

_ గం నిద్ధింవజేయునట్టి; నెరచేర్నునట్టి 

₹ఇషార్సి గం ఫం నెరవేర్చుట; సమ 
కూర్చుట; సరిచేయుట, అభ్యవించుట; 

సాధించుట: గ్రా కార్యనిద్ధి, ఆరాధన 

ఇళగగ్గా గం సాధింవదగిన; పొంద 

దగిన; బుజావుచేయద గిన 

grqmdf, ర్తం సామ్యము పోలిక, 

ఇళారాగం, (గూ జొ సాధారణ 

aT, ముగ్యా తరచుగా 

ఇాగ్గాగా (గాం నెరవేర్చబడిన పొంద 

బడిన; యిజువుచేయబడిన 

ఇల్లా ర్హొం మునీళ్వ రుడు; . సజ్జనుడు; 

సాధువు; (జ్ఞా (శేష్టమైన; శుద్దమైన; 

దయగల [యనుట 

ఇాళ్ళళగు ర్పం (పళంసించుట; భళిభళీ 

ఇళ్ళ రం శం బ్లాళ్ళా 

ఇలా గాం సాధింవదగిను సులభమైన 

శల, ఇషం వత్మివత;ః ధర్మ పరాయ _ 

ణురాలు 

47, [గం ఆనందించిన; సంతోషముగ 

నున్న: గాం f7 సంతోషముగా 

గగ ర్తం సానపట్టురాయి , ఠీవి 

ara To గం చుట్టుట; (పిండి మొ! 

నవి) చక్కగ కలుపుట 

ఇగ), fz మరియొక సాటియైన; శం 

నీటిలోనాన బెట్టిపళువులకు వేయుమేత 

1, రం పర్వతశిఖరము; ఆడవి; పర్వ 

తముమీద సమతల భూమి; కొన 

ఇల, [షం మర్యాదగల: [| [0 
మర్యాదగా; వినయ పూర్వకముగా 

ఇలా రం సామీ హ్యము; "ము క్రివిశే 

షము 
శ 
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fa, గొం సన్నిపాత సంబంధ 
మైన 

ఇగాగా కం సవతి సంతానము (క్షా 
సవతికి సంధింబంచిన లేక పుట్టిన 

ఇరగ ర శతృత్వము;ః సవతులపోరు ' 

₹7ల, రక్తం సవతి కొడుకు; శతృ 

త్వము; శ్యతవు; సవతితనము; న పత్నీ 

త్వము 

శాల, ఇం శతృుత్వము ఇక! 
శాఖ. గం అపేక్షగల; ఆధారవడిన, 

సేక్షమైన / 

మ, fz నిర్మలమైన; మచ్చలు లేని; 

శుద్ధమైన; పవితమెన; స్వ గా 

దాపరికము లేకుండా; సృష్షముగా; 

ఆరమర లేకుండా 

శ, క్రిం సృష్టముగ మాటలాడువాడు 

వార్గాగాళ్లు శం మాట; స్పష్టోక్సిా- 

yk eo రం సఫలత, లాభము 

ఇర్గ రృం తలపాగ; రా 

ఇస్ ఇం రుమాలు; మనిగుడ్డః వడ 
పోతగుడ్డ 

ra, కొం బళ్లిము; దిరివె 

శ. f పూర్వపు, గడచిన 
qrfamT, ర్తం సంబంధ ము; పనిపడుట 

శ గం రుజువయిన, దృఢమైన; 

[అంతము 

క్ష[క్ష్వగ్ళ రం సబ్బు; [జల 
ఇగ, రొ సగ్గువియ్యము; 747! 

ఇఇ, ర్లం' సబ్బు, ఇళ్ళ 

1 

మా? వనాలు మయ్య శా బోభిచూలనా లు ఉచ్చు బాన 

fn క్యా గర్వమగలః శ్యాం 
జాం అహంభావముగా 

yrs ర్తం ఆనుకూల్యముు, యు కత; 

జొచిత్యము 

arid. రాం పొరుగురాజు వొరుగువాడు, 

వీరుడు; సామంతరాజు 

ఇషా, Fo కలయిక; ఎదుర్కొంనుట్వ 

సందర్శనము; డీకొనుట 

శాల, శాగ్గిం సకువుల కట్టు (త్రాడు 

ఇగ్గాగా సూ క్యా సమక్షమున; ఎదుట 

mf. గం సమయానుకూలమైన; 
ఈనాటి; సరియైనది, సమయము 

నకు సం॥ 

ఇగ, [70 యుద్ధము; [కా యుద్దసం 

ఐంధమెన; శ్యామ వర్ణముగల 

శా [గం యుద్ధ సంబంధమైన 
శల, రం యోగ్యత; శక్తిః నేర్చు; 

సామర్థ్యము 

ఇగ, రాం సమానము; సామాన్లు; 

చామలు; జాసి. ఏర్పాటు 

ఇగ, [ఇం సాంఘకమైవ ర్వ 
సభ్యుడు (పేక్షకుడు; రసికుడు 

rm ర్ద్ం సామ్మగి; సువవులు 

arg, ఎదుట; ఇగ 
శరీ, jm గం రట శా 
qm, రం పోలిక, సమానత్వము 

శల రం వర్గరహిత సమాజ 
స్థావనక మార్కు (ప్రతిపాదించిన 

' సిద్దాంతము; కమ్యూనిజిము; 
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జు? రం క మ్మూైనిస్టు 
rE, రం ఏకాధి పత్యతత్వము, 

సా(మాజ్యమును పెంచనుద్దేశించు 
ఒక్ నిద్దాంతము 

ఇషా రం ఆంతయ్ము బాణము; 

కాలము 

శ7ఇక్కా ర్ం బాణము; ఖడ్గము; ర సంఖ్య 

(మన్మథుని పంచ బాణములు) 

సాయంకాలము 

శ ఆగం క్షణము; శభముహూ 
ర్త ము; ఒకగంట కాలము 

arr. ర్షం వపార్వా ఇ 
nr, గాం ఉవవాస ముండువాడు 

సంధ్యా 

Uh hi J hyo సాయంకాల భోజనము 

శా రం సముద్రము; దిగుమతి 

సుంకము; శిస్తు, (జ్ఞా షికారుచేయు 
వాడు; అస్టిర మైన; చిల్లరగానున్న 

aaa, ర్త చిల్లర ఖర్చు 

వాల f0 To కో రువాడు, అర్జీ దారుడు, 
యాచకుడు; | వశ్నించువాడు 

శ ర్తొం చీర [కింద కట్టుకొనులంగా; 
వీడ; (పతిబింబము, ఆ శ యము; 

భూతబాధ 

1 రం గుజ్జప్క రౌతు 37 2T- 

ఇళ్ల " 

ఇళ్ళాాి రం సహయోగము; పాద్భ 
శ్యము; జీవాత్మ వ పరమాత్మలో 

లీనమగట్న ఏకత్వము; 

' ఇాగ్గా రం విలిన్నవర్ణములు; వింహము, 
ఏనుగు; తుమ్మెద కోకిల; నెమలి; 

శంఖము; సారంగి వాద్య ము; 

రత్నము; ధనుస్సు) మేఘము రాజి 
హంస్త్వ వానకోయిల 

ఇంగళణ 0 సారంగివాయించువాడు 

గంగి ళం ఫిడేలువంటివాద్య విశే 

షము; వీణ 

గా ర్తం నీరు ధనము; తాత్పర్యము; 

చేవ; బలిమి; రసము; మూలగ; 

శొర్యము; అమృతము; చదరంగప్త 

పావు; ఇనుము; ఫలితము; సారము; 

కత్తి zip సందేశము; వార్త; (జ్ఞా 

సర్వ (_శేషమెన; దృఢమైన 

ముగల 

ఇ [షం విరేచనకారి, (ఇఇ 
ft, ఇం జావీకా; పట్టీ; కాలువ 

ఇంగా షం కం తుడుచుట; కుభము 

చేయుట; నిర్వహించుట; చక్కాబర 
చుట; పూర్తిచేయుట 

₹[₹, రాం బెగ్గురు పక్షీ, తామర; హం, 

సః చం(దుడు; మొలనూలు; గం 

చెరువుసం। బెగ్గురుపక్షీ సం॥ 

శ, ఇం సారముః స్వారస్యము; 

తాత్సర్యము; ఉప సంహారము 

mre గొ సమస్తము ఆంతయు 

ఇగ, శాగిం గోరువంక; గిగా 
yrfioft. fo నీటి (సవాహము, జాబి 

తా పట్టీ; ఒక వనమూలిక 

ఐల 
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శ, ఛాగిం. గోరువంక; ఇf177 
విరజాజిచెట్టు; కనుబొమముడి; మీగ 

డని చీర; 

వెన్నంటునట్టి; పోవునట్టి 

Tiga: రం సమాన రూపత్యము; 

ము క్రి విశేషము 

ఇ గా ఆర్హపూర్ణ మైన; లాభదాయ 

కమైన; ఉపయోగకరమైన 

mide గం _పయోజనము; 
దుహత్య ము 

౫77, f7ం ఎల్లరకు యుపయోగకర 
మెన లేక సంబంధించిన 

arerfr, [గాం సమస్త కోరికల 
నీడేర్చునది 

ఇషా, గొం ఎ ల్లకాలములకు 

సంబంధించిన లే“తగివెది 

graf, ) గం అందరికిసంబం 
ఇగ! ఇ, | ధించినది; సామాన్యమైన 

ఇ [జ ఏల్ల బోటులకు సంబంధించినది 

భ్యాత మెన సమస్త భూసంబంధ మైన 

శా ఈం సర్వ వ్యాప్తమైన; 
ఇ కొం సంవత్సరము: గాయము; 

నొప్పి; రంధ్రము; వృక్షమ్ము మద్ది అ టి 
చెట్టు; ముల్లు, గోడ; ప్రాకారము; 
ఛం ఇల్లు; నభ; చావడి; ఇంటి 
యందలి కొంత భాగము 

Tr గం బాధించునల్లి 

raf wo 5న్మదినము; Tt 

53 

చదరంగప్పపావు; ళం ॥ 

Tm. కం గత సంవత్సరము 

AIPA: కం విష్ణుమూ ర్తి చిహ్నితశిలా 

విశేషము 

ఇగ! రం సంవత్సరాంత ము 

isa? ఇళ్ళ వార్షి కనివేదిక 

77న రం మాంసము; 5 మసాలతోకూడిన 

కూర 

శా గం [కం దుఃఖ పెట్టుట; 

గుచ్చుట; ఫీడించుట; మంచప్పప బైలు 

సరిచేయుట:ః ఖ్యాగ్యాం గుచ్చు 

కొనుట; నొప్పిగల్లుట 

Trad, కం జన్మ దిననంచిక (ప త్రిక) 

am భం గం (పతి సంవత్స 
రము [పంచాయతీ 

ఇళళి భం తీర్చు, మధ్యవ _ర్రిత్వము; 

₹/గాజ్షాలా, రం వర్తమాన సంవత్సరము 

కాలో రం కార్య "సోదరుడు; గోరువంక; 
జబావమరది; [ఇ సంవత్సరపు. 

₹777, కొం పంకిళ్ళులకు సంవత్సరమున 
కొకసారి యిచ్చెడి ధనాదికము, జ్ఞా 

(ణా [పతి సంవత్సరము" (ఇ 

సంవత్సరాంతమున జరుగునట్టి; సం 

వత్పరవ్న 

₹7అ77 క్తం సూర్థకర్శతేడు;' వాయనడు 
mma, రొం నేనావతి నెనికుల 

బిరుదు 

ఇంగా do 20 Trem 
ఇత, శం నురకీతముగనున్న; నం 

పూర్ణముగ 
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aren, Go గం ఇం raat. 
శా. కాగ భార్యచెల్లెలు లేక అక్కా 

శల, క్షం సమానలోక త్వము; ము క్రీ 

భేద విశేషము; దేవునితో నుండుట 

శ, ర్హం తీరిక; అవకాశము 

శా ొం తెలివిగల, జాగ తగల 

శ: భం జా(గత; తెలివి 

147, కం శ్రవణ మాసము; యజ్ఞ క ర్తః 

సోమయజ్ఞ సమా స్తీ 

ref, గం ఎనిమిది అంగములతో 

కూడిన 

yrefrzurrm, ర్తం సాగిలపడిదండము 

షెటుట 

శ అగ భర్త 'వేక భార్య తల్లి; 

అత్త 
శ, ఇం దండన; గ్లూ 

ఇ₹[గారా కొం ఆ త్తవారిల్లుః ఇజ్చారాల 
₹ఇ|శ్చర రం అత్తవారిల్లు; భర్త లేక భార్య 

తండ్రి 

ఇక కం సజ్జనుడు; కవ డ్డీ వ్యాపారి; 

షాహుకారు 

arr. కం 
సంపర గ్రాము 

ఇగో, కం శనం వ్నేహితుడుు నేన, 
సభాసదుడు + 

ara, కం మి[తుడుః యజమాని, అధి 

కౌరి; నాయకుడు, భగవంతుడు = 

జ?శ్షషన్లాళ రం ఆనుభవహీన యువకుడు; 

గొన్నవావి కుమారుడు; కుమారుడు 

కూడను౦ండుట, 

TITIAN, ళం పరస్పరాభివంగన 

ములు; సాధారణ సరిచయము 

Tia, కం Ya 7 శర్డా 

arg, cp అధికారము; ప్రాధాన్యము; 

గొప్ప వదవి; ఈశ్వరత్వము; (గా 

అధికారివలి, అధికారికి సంబంధిం 

చిన 

గ్ల కొం తెగువ; ధైర్యము 

qf ర్తం దోపిడికాడు; తెగువరి; 

పర్మాక్రోమవంతుడు: దొంగ; నిర్భ 
యుడు 

rede fz సాహానముకల్య (పచండ 

మైన; నిషరమైన 

శ, క్తెం సహాయము, న్నేహము; 

మ్మితమండలి;, సహాయ? నెన్యము 

area, శం అర్థజ్ఞాన ము; పాండి 

త్యము;ః సాహిత్యము 

wrfeex, గం వాజ్మయము; కొవ్యశాస్త్రము; 

సంసర్గము 

ఇకా, గం సాహిత్య వేత్త; [జ్యా 
సాహిత్య సందింధ మైన 

afer, కొం ఇం qr 
గ, కం గారడివాడు; ఇశ్ఞా?₹ 

are ఇం గారడి ఇ 
. ఇాస్రాళీం ముండ్ల సంది గా చక్రవర్తి 

యొక్క; రాజోచితమైన; మిక్కిలి 

(శేష్టమైన 
చకా కం సజ్జనుడు ధనవంతుడు; వడ్డీ 

వ్యాపారి 
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శాల గం గోడలు కట్టునపుసు హెచ్చు 

తగ్గులు కని పెట్టుటకై [తాడుకొనకు 

కట్టిన సీసపు గుండు; A Plumb 

ఇళ్ల కంటు గః 
TET Fo పెద్దవ్యాపారి; పద్దివ్యాపారి 

శ. కం వర్డీవ్యాపారము, వ్యాపా 

రులబ స్తీ: [ఇ షాహుకార్ల లేక 
వ్యాపారు లయొక్క్ల 

శా భం వడ్డి వ్యాపారము 

agra fr 

ART, కొం ఇం Tre 
far, ర్తం రణవాద్య ము; క్రొ 

వాద్యము 

fam. | లం చక్కదనము: అలం 

far § కారము శృంగారము 

కాగిన రం అలంకార. వస్తువుల 

భదపరచు పేటిక 

fam ఇం [10 అలం$ రీంచుట 

fang, ఇం వేశ్యల వివాసస్థాన ము; 

mT 

fer కం పారిజాత వృక్షము 
కాం [జా కొమ్ము లుగల 

మ్ము 

fay, ఛం ఒకచేవ; ళం కొమ్ము ' 

వాద్యము 

fay, ర్జం నీంపహము; స 

fer: కం ఓక పక్షీ; పరికెగడ్డ 
్ఇగ్యా, రం సింహాసనము; fears 

f్గ727, ర్భం నీంహపు పిల్ల 
f ఇగ రం తడుపుట, వీరుచల్లుట 

faxar, ర్ం (గా తడుపబకుట; "నీరు 

చల్ల బడుట 

[ఇఇ ఇషం నీటితడుపు లేక చల్లుట; 
వీటికిచ్చుకూలి 

ffm f [గ తదుపదిడిన 

గక్లొరి రాం వౌవిలిచెట్లు: చెందిరము: 
రుంకుమము 

ferafea గ ఎప్రగాచేయఐడిన 
ff: రం నంభ్యుప్రాంతవివాని: ఆళ్వవి 

శేష ము ళం నింధిభాష; (డా 

సిం ంధుపాంతప్ప 

fay, ర్పెం సముద్రము సంధున ది 

సింధునదీ (పాంతమ్బు; పీనుగు మద 

జలము; నింధు _పాంత నివాని; శం 

నది 

గాం ర్తం ఎనుగు; 8 సంఖ్య 
faz. లం నింహము; సింహరాశి, 

(తనజాతిలో) గ్రోవ్షవ్య కి 

గ్ శస రాగల ఆను సింహము; సద్య 
విశేషము 

fra శశ. సింహళ ద్వీపము 
ఇళ్ళా ఆగం నింహళభాపష; గం 

నింహళ ద్వీప సం॥ 

agra ర్డౌం సింహము ముందుక 

సాగిపోతూ వెనుదిరిగి చూచుట 

శబ్దాలంకార విశేషము; ముంతుకు 

సాగిపోతూ వెనుకటి విషయములను 

స్వక్షీప్తముగా వర్ణించుట [సింహము 
గగ, ఆగం దేవాతా వ్రీః ఆడు 
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రక. ర్త నక్క: నీడ; సా చల్ల ని; 

చల్ల వరుపబడిన; గల] 
గం రం నక్క భళా 
far, రాం రెలునిగ్నలు 

షా గూ చిల్ల పెంకు 

గణక ఇం నాగవాసము; గొలును; 
కంఠాభరణ విశేషము; మొలనూలు 

గ కం ఇసుక ఇాళ్లా 

గ్ా భం ఇసుకభూమి, చక్కెర; 
[ఇసుక 

fqzfre. f70 ఇనుకమయమైన; 
fede f er 

f్ష ఇం నక్క; భాం గొలుసు 

గారా ఇగ్గిం ఓంచెబండి; శ్లోక 
గాలా ఇం క తికి వదును పెట్టుట 

f రం క్తికిసాన పెట్టువాడు; 
మెరుగు పెట్టువాడు 

fఅక. కృం కిట్టీ, త? 
గ్యాళ్లగ, ఇం ముడుత; సంకోచము 

fae ) కం ఈం మడుతపడుట; 
fr,  'ముడుచుకొనుట 

eer ) yo fro మడత పెట్టుట; 
గగ, [) ముడుచుట; నం కీ ర్త ము 

చేయుట (ప్రోగుచేయట ' 

గొట్ట, (ఇ వీదడు; గర్విష్టి 

3 a హా కం నాగవాసము, గొలుసు 

గ: రెం నాణెము వతకము; ముద్ర 

'"సలుకుబిడి; ప్రభావము | 

నన! 

గళ్ అగి చిన్ననాణెము; పావలా 

నాణెము అర్ధ రూపాయి నాణెము 

గ, గొం తడుపబడిన; తడిసిన 

fr: ఇం తడుపు: తడువఐడుట 
fas, రం నెమలి తోక 

గ, ఇం శిక్కుమత స్తుడుు' 
శిక్కుల మతము, శిష్యుడు: ఇగ 

ఉపదేశము, శిఖ 

గాంగ? కం నేర్చుట; 
9 చెప్ఫుట, 

bn ఎ 

fart ఇం గూ చదువు చెప్పుట; 

దండించుటః ఉపదేళించుట 

fra ఇం నీతి; ఉపదేశము 

fad. ర్తౌం కోడిపుంజు; నెమలి 

గం ర్హం బాల్యము; జ్యా౭్రర్షాగ్గా 
గరగగా ణా చిన్న వయస్సుగల; 

maf 
fr, అగ్గిం బాల్యము;చిన్న తనము 

గాగ 
fare | 
గాకా 

గాళాగా ఇం ఉపదేశకుడు; దండించువాడు 

fazer. ₹fం ఫం. far 
గళం, రం తలవంచుట; నమన్కంరిం 

చుట; మహమ్మదీయుల పూజావద్దతి 

గ ఇం గం వెగవై ఉడుకుట 

నాగా ₹o గం వెగ పై ఉ తజ 
బెట్టుట 

(గా సంపూర్ణము, అన్ని; 

అంతయు 
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ఇంగాళ్ళా ఆం తలుపుగ డీయ, ఇళళి 

faefaqerar, ఇం f70 అణగిపోవుట; 
_స్రమిడగుట: భయపడుట 

తోచకపోవృట 

fag. శో వదరుజోతుతన ము; 

ఇ|₹[₹గ1 

far, Ff = 
fre, గం పిచ్చి; చింత 
fag, రం 
గక గాం పిచ్చివాడు; ఇవ్టమువచ్చినట్లు 

(పవ ర్తించువాడు 

faz, ర్సం తెలుపు, శుక్త పక్షము; శక 

(గహమ్ము శుక్రాచార్యుడు; దాణముః 

వెండి; చందనము; [ఇం తల్లిని 

కాంతిగల; నిర్మలమైన; తెలిసిన; 

సమా ప్తమైన 

కాను రం చంద్రుడు ఇల్లా 
గగగాః కం ఆత్యాచారమ్యు అన్యాయము; 

నిరంకుశత్వము 

ఇంగా. (జ్ఞా దురాచార పీడితుడైన; 

అణచివేయబడిన 

fear, | గం అశ్యాచార్వి అధర్మ 
, మెన; 

faxaaar, గం ఇం fran 
గాగ ఆగం చక్కెర; పక్షపక్షము; 

వెన్నెల; సుందరీ; సారాయి 

fas, రం పటీక బెల్లము 
fa, ఆగం శీయముః వేగము; (జ్ఞ 

(జ్యా వెంటనే; వేగముగా 

fr, గం f వెంటనే; వేగముగా 
ఇం శీ_యము; వెన్నెల 

[గాగ గం సీతారావాద్యము 

fanaa, fro రం నితారా వాయించు 

వాడు . 

faa J ఛగf[౦ నితారావాయించుట 
fara: 10 నత్యతము; అదృష్టము. 

far] కొం విటిష్ (ప్రభుత్వము 
యిచ్చు గౌరవబిరదదము .. 

గగ రం సిశారావాయించువాడు 

ాగ్లాగాగ, ఇం దిలరాముడు; కుక కని 

గ్రహముల; ప్రయాగ; గం తెలుపు 
నలుపులు, మంచి చెడ్డలు 

[ఇఇఖా ఇషం న్నాస్తవముః నిమ్మా 
పట్యము, షం నిజి మైన 

[భళా గం. సత్యవంతుడై న 
fag: రం బుషి; గారడివాడు; వ్యవ 

హరము; అ ధారణశ కీ క్రి ఒక (గహ 

యోగము, జ్యా ఆయ "తమైన; నెర 
వేరిన; అసాధారణ శ క్రగల 

fazal. ఈం (సఫలత; నిర్ధి వద్ది, ఆసా 

fag, రెం gua శక్తి; మోక్షము? 

1పామాణికత్వము; నె పుణ్యము; 

రూఢి బుజువువ వాంఛితప్రా ప్తి 

free, fo నేర్చర్వి ఆరితేరిన 

(గా రెం నిర్ణయమ.; దృడాభి(ప్రా 
యము; జ్యోతిష (గ్రంథము 

fmt, ఇం బోలళళ్ళొతు వేత్త: తత్వ 
శాస్ర వేత్త 
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ffm, ఇం సఫలత; అభ్యుదయము: 

ని ర్త యము అణిమగరిమాది ఆసా 

ధారణ శ కు లు; నె ప్ప ణ్య ము; 

మోక్షము, లాభముః పూరి; ఒక 

(గ్రహయోగము; ఒక బొవధవిశే 

షము; ఈడదేరుట; ర్ద్ం శివుడు 

frais, =p ఆమాయకత్వము, నిష్కా 

పట్యము 

farm, ఇం గూ వెళ్ళిపోవుట; వచ్చుట 

(ఇగ ఇం స్యాం వెళ్లట; బయలు 
దేరుట; చనిపోవుట ఫ్లా గం 

సంస్కూరించుట; చక్కజేయుట 

f ర్పొం శరీరము; దుస్తులు, (గ్రాసము; 

వయస్సు, గం తెల్లని; ఒక కన్నుగల 
గ్ా ఛం చీమిడి; ₹= 

fr, వం [క్యా చీమిడి చీదు ట్య 

fara 
fra. రం వయస్సు, కా! 

frre ఇం అడ్డంకి; డాలు; శరణు 

fq, ఇం వెన్యము ఇషా 
fr: ఇం నైనిక వృ 8; సిపాయి 

పని 

fragt, రం నె నెన్యా ధిపతిః 

fran, J షణ 
గ, వంశం వైవ్యమ్యు ఇషా? 
ఇళళి fo నెన్యాధివ 

darafa 
fea, గం నీపాయిలవలె; వెని 
కోచిత మైన |. 

faq, రం నెనికుడు; కానినేబుల్, 

“ దింటోతు; నౌకరు 

హ్ (ఇం అప్పగింపదిడిన 

గాంగ ఇం అప్పగింత; గ 
గాం్హగగా? రం సమర్పణ ప్యతము 
(రాం రం గురి; వలుకుబడి; యు కి; 

చిన్నఫిరంగిః ఉద్దేశ్యము ' 

faq, రాం చం[దుడు, చెమట 

గారా ₹f[0 గుణమ.; విశిష్టత; స్వభా 
వము, fa సమాన మైన; 'సాటీయైన 

(ధల ర్హం బిందువు, శూన్యము; జా 

మూ ల్యములేని 

ferme గిం నీచత్వముః ఇల్లా? 
గ్యారా [గ నీచుడు; ళా. 
far ఇషం రాయబారము; బృ 
గాంగ, రం రాయబార కార్యాల 

యము: TT 
fafa ఇం నీఫార్సు 
fama, గొం నిపార్సుచేయవాడు, 

నిఫార్చుచేయబడిన 

గాల, మటిప్నాత 
ళల, కం” లా U 
గారా భం ముడుత; ముకుళనము; 

సగ్గు 
fea, ఖం f¥% ముడుచుకుపోవుట; 

సీగ్గుపడుట ముడుత పడుట 

fax భం సీత; dra 

fear గా చల్లని; పండని; Fo వీడ; 

నక్క 
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గక, ఇం చల్లదనము; శ్రజ్ఞణ 

faq, ఇం [ం చల్ల బిడుట 

గా గం అవభమైన; నల్లని 
గా, ఆగం సీఈ గాగ 

fra, ఇం గొప్పతనము, నైయ్యట్ 

జాతి; అధికారము; నాయకత్వము 

నాం 
ళా | ర్తం నక్కా; fg 

fra, ఇం దేశరక్షణ; దెబ్బలాట, 
భయము; దండము; రాజకీ యప 

పేర్చాటు 

బాభి గం రాజకీయమెనః fr 

గ, గం నల్లని; అశుభమైన 

fr, ఇం షికారు; పర్యటనము 

fear, ర్దౌం ఖాతాపు స్తకము; జ మా 

ఖర్చు పుస్తకము 

గల, భం నలుపు, అంధకారము, 
కళంకము, దోషము; సిరా; కాటుక 

faz రేం తల; నాయకుడు; ఆరంభము; 

ఒడ్డు; శిఖరము; పృ(రె; 

గాళ్లు ఇం తలవెపునున్న మంచపు 

వై 
fT: కం ఎండబెట్టికాచిన చెరకు, 

(ధాక్ష మె॥వానీ రసము 

[ఇ₹శ, ఇగిం కాకి'వెదురు; కాకివెదురు 
తడిక 

గ గం పొగరుబోతు; శ్రా 

fra, ర్త నిర్మించుట, సృృష్టించుటి 

fr క్షం నిర్మాత; సృష్టికర్త 

far ఇం f% నిర్మించుట: పుట్టిళ 

చుట; రచించుట, గిం సృ షః 

రచన 

fers. రం నాయకుడు; యజమాని; 

ప్రీల శిరోభూషణమ; భర్త; సర్వ 

(శేషుడు 

గారా రం చిడనామా; శీర్షిక 

గ్ా రం తలగడ్డ ఇల్లే! 

faz, రెం క లికితురాయిక తల 

fawz, 
గణం కం టేప్తడూు శిరోమణి - 

fr, కొం తంగడవెప్తు భాగము 

fax. రం కొన, మొన; తల; చివర, 

ఇం ర కనాళము 

fq, ఇం నూద్యుడ్యు దీపము 

frm. ఇం గం చల్లి పరచుట నీటి 

యందుముంచుట; గడుప్పట; పూర్తి 

చేయుట ౦0 (క్యా గడచుటః చల్ల 

ఊట్క ఉత్పాహము తగ్గుట ఓటమి 

ఒప్పుకొనుట 

గగ క్తం 
గము 

ffi, Go ఉం hn 
frm రం చుట్టకుడుర్వు వ్! 

గెల్లి లం ఇడ్గములకు ప్రనిద్ధిగాంచిన 

(సాంతము; కత్తి? 

డిపార్డు మెంటు; విభా 

ఒకో రాజిపుత 

ఓక్ నల్లపక్షీ' 

గ్, గాం “"శేవలము; ఒంటరియెన; ఓరే 

ఒకటి: స్యాం (ఇ మాత్రమే 
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faa, శా రాతిబండ; రాయి; పచ్చడి 

దిండ; ఏకులుచుట్టు కొయ్యప లక; రం 

క్షయ రోగము 

faaqz, [ఇ చదునె నైన న నాళమె మెన 
famagT, రం సన్నెకల్లు; కల్వము 

fae, అగ్గిం ముడుత; రా 
కల్వముః క్ట 

రాయి, 

సన్నెక లు 

ళా రం (క్రమము; వరున;ః వం క్తి; 

సంబంధము; సంకెల; (జ్ఞా నున్నన్వ 

గాగ గం వదనగానున్న; 
(కమముగానున్న 

గణా, కం ఆయుధము; జగ్విళ 
free, గం జారుడుగల; నున్నని 
far, ర్త పరిగె; లేకి బతుక్కు ళం 

రాయి 

గార భం కుట్టుపని; కుట్టుతీరు; కుట్టు 
కూలి . 

కాగ, ₹ౌం f%0 కుట్టించుట 
(గ్ా రం రాయిచెక్కువాడు, ఇరా 

17 

f72క, రం ఆయుధము; కాగ 
గణ, కం నైనికుడు) గాన, 
గారా] రం ర్రైలువట్టాల కింది 
గ్ా? కొయ్యపలకలు 

గొలల లం రాతిఐండ; కల్వము; 
fa. ). సన్నెక ల్లులు 

ఇతర, అం భంగునూ రెడిబండ; 

గా, కాగ చదునురాయి; సానరాయి 
గక రాగి వేమ్యా పాలతాలికలు 

గ్ా ళం పార్వతి, ఆడునక్కు; శక్యా 

అధిక మైన; కలా అంతేకొక్ష; అదే' 

కాక; తప్ప 

' faq, రం సరిహద్దు; పొలిమేర 

fear, 
fri, | శ్రేం 
faraar 370 గం వెక్కివెక్కి ఏడ్చుట; 

వ్యాకుల్లపడుట 

fT! శాగ్గిం వెక్కిఏన్ను ధన్వి 
far కం గొం భయపడుట, చలికి, 

వణకుట; కొంపించుట; గగుర్పాటు 

జిందుట | 

గజి, కొం దానికము; వెక్టశ 
taxi, ₹గf[0౦ చలిజ్వరము; గగుర్పాటు; ' 

భయము వణకు 

(ఇశ్రా ఇం గం ముస్టడగుట; ఈర్ష్య 
పడుట; పేరాసజెందుట; చం [గా 

ఈర్ష్యలేక ఆశగాచూచుట 

షయ ఇం ఈనె; కాడ; ముక్కుపుడక; 

గ డ్రిపోచ 

₹ాగా రం సన్నని రెమ్య: అగ్గ ఉట్టి 
శా రం కొమ్ము; కొమ్మువాద్యము 

శ. ఇం బాకా: ఒకచేన 

ఇనా ఇం నీరుచల్లుటః తడుపుట 

గళ, ఇం గం నీషచల్లుట; తడు. 
వుట; నీరు పెట్టుట 

వ్య రం, నక్కా; చెమట బిందువు; 

సీటివిందుపు, ఇం గొలుసు 

ఇఇగ్సి రాం ఉట్టి శిరోభూషణము 

సీటిపాచి; aie 
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dia 71 ఉపదేశము, సలహా 

శ. ఇం ఇనుపచువ్వ;, కడ్డీ (కడ్డి 

ఇభళళా ఇం చిన్న ఇనుప పచువ్వ లేక 

శ ఇ77 ఇం [గం నేర్చుకొనుటః అభ్య 

నించుట 

ఇఇగ-5శ్ర? fఇం చదువుకున్న; నేర్చరి 

dT, గాం విభాగము; మూస; (కియా 

బనానా? ) జ్యా గం ఉడుకుట; కష్టముల 

ZiT, వన ఉచికి మె త్త బడుట 

గరగ 0 (జాం బడాయి కొట్టుట 

గజ, ఇషం ఈల; Whistle 

ఇటెఇ్లా, రం ఈల వేయువాడు 

ఇలా ఇం పిప్పి; సారహలేని వస్తువు 

చేరా గం దచిలేని; ౫౫7 
₹51ఇగ: కం రుచిలేమిః భగ? 
శనం ళం సారములేని వస్తువు; సిప్పి; 

ఇం భం రుచి లేని 

ఇళ ఇం నిచ్చెన మెట్టు: క మోన్నతి 

Ym, శం సిరిచావ; వస్ర్రవి3 

షము 

భాగం కం "ఉస్సు” “ఉస్సు” యనెడి 

బాధను తెలియజేయు ధ్వని; వెక్కి 

వెక్కి ఏడ్చు ధ్వని 

ఇభజగా ఇం గం కషాలపాలగుట 

ఇళ్ళ లం నిట్దనిలువు 

శల [కం ఉదార 
= సూటిగ; 'తిన్నవి; ఆ 

సులభమైన; నిష్యపటము 

స్వభావముగల; 

అమాయక మెన;. 
(man శ్ 

| 

వణ, స్యాం జ్యా నేరుగా; ఉదారముగా; 

తిన్నగా 

వేగ కృం రొముత్త శం f:౫0 కుట్టుట 

diarTit, రెం జిబర్ద స్తీ చేయువాడు" 

fait, అం జదిర్డ స్తీ లగ 

"ifr 

fq. గ్గ రవికె; రొమ్ముకవచము 

Tf fం యుద్ధమున ధై ర్యముగ 

ఎదురొ్యనువాడు 

<q, go 
కుషయోగించు పాత్ర 

ఇళ రం ము తెమ్ము ఖా 

ఇగ గిం ముత్తెపుచిప్పః భగ 
ఇగగ్య ర్తం పాపట; నీమంతము; సరి 

హద్దు; కీలు 

aid, ర్తం సరిహద్దు; పొలిమేర 

ఇషా Ho చేనుగట్టు; ఒడ్డు, పొలిమేర, 

సరిహద్దు 

ఇగ్యాజా రం పాదరసము; ఇగ] 
7, రెం నాగలి, సాగటి 

ఎద్దు; ₹౫గ[0 స్వంతకమతము; (ఇ 

జు చల్ల * కీ 

గజ, నొ సూర్యుయి; ఒక్ క నీటిజంతువు; 

ము శకెపుచిప్ప; తర్పణాదుల 

సూర్యుడా; 

వళ ఈ మ చక్కెర పాఠము; తలగడ 

వైప్తకాగము: శా చల్లని; శాంతము 

శల, క్తం స్వభావము, భోం తడి, 

నెమ్ము, నూనూగుమీసాలు 

ఇగ రం కుట్టుపని; అతుకు 
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శ[ఇ. రం అద్దము; సీనము; తల 

రో[శశకల కం అద్ధాలమేడ లేక గది 
digr, రం అద్ధము సీసము 

శజ్ఞ, ఇం వాసన, క్యా నింహము 

చణ, ఇం నస్యము; గ్యా 
ఇఇ? ళం గం వాననచూపించుట 

yaa, ం గం ఉదయించుటి, 

పుట్టుట, ర్తెం చిలుక 

SERS రం పంది; qt 

yar, గం దబ్బనము; చిలుక 

వ్ర ళం సూది, లక్ష 

శ్రా రెం చిలుకు క్యఖా 
. శశ. శం ఆడుచిలుక: yt 

a, రం పుణ్యము, దయ, శుభము: 

దానము; సౌభాగ్యముః పారితో 

షికము, శుభాకార్యముః (కా శుభ 

మైన; చక్కాగాచేయబడిన 

శ్చళ్చ!ర్సో ఇం నిభముః పుణ్యము; (జ్ఞా 
ధర్మాత్ముడు 

శా, ణం పుణ్యవంతుడు; భాగ్య 

వంతుడు, భాగ్యశాలి 

శః, కం సొఖ్యముు ఆరోగ్యము; 

సౌకర్యము; అభివృద్ది; సంతోషము 

శ్చళెగా $0 మాట్య 
కవిత్వము 
శ, ఇం ఊత పదము 
చలా, లగ్గం. నుమమ్ననాడ్యి బ్రాల? 
yaar ఇం సొగసు; సౌందర్యము 

arm ఇం గాం ఎండబెట్టుట 

సంభాషణ 

శ, గం సంతోష (పదమైన; 

సుఖ(పదమైన 

వ, గ్పం యతి; (శాం సుఖపడెడు; 

సంతోషముగనున్న 

gq, లిం సువాసన; (శాం సువాసన 

గల 

శ్రగగా ఇం సువాసన; కా పరమాత్మ; 
70 సువాసనగల; పుణ్యాత్ముడు 

శ్చగ[షఖా [గొం సువాసనగల జ్య్యూన్షా 
వ, ఇం సువాసన; ణ్ఞాళ్గష్నా 
చ్చసి [షం నువాసనగల; డాం 

నూగుదోస 

శా. ణం ఆంగ సౌష్టవము; సుందర 

నిర్మాణము 

శ్రర, {ఇ మంచిఅంగ సౌష్టవముగల; 

సుందర నిర్మాణము గల; విగింపిజడిన 

శు [ఇం సులభము; Pm 

శ్రగగగ౧ ఇం సొలభ్యము; ఖ్యాళ్యాళ్ళ 
వ్యాళ రం చిలుక వాళ్లు 

చణ [70 అందమైన; శ్చక్ర[ఖా 
శాల, FA నేర్పరి; అందమైన 

IEEES శాగ్గిం చాతుర్యము; అందము 

guear. ఇం నేర్పరితనము; 

gue, రం అందము 

శ్రా గ అందమైన, మనోహరమైన 

zn, శం సదాచారము; స(త్స 

వరన 

quar, (గా బుద్ధిను ంతుడు; మంచి 

మననుగల; ఉదార హృదయుడు 



లాగ 
లో. 

843 క్రీ? 
శ్ర ఇం నజ్జినుడ్యు సగో (తుడు 

లగ, రం క్రీ ర్తి (పనీద్ధి 

శ్రాషగా రం (పేమికుడు; భగవంతుడు; 
గ్ జ్ఞాని; (ప్రవీణుడు; నేర్పరి 

క్రళాగాా ఇం ff నూచించుటః 

చూవించుట; [Fo fz మనస్సుకు 

తట్టుట; అగపడుట 

చ్చెణ[ఇ, కం సలహా; సూచన; (పస్తావము 

శ్చ. [గా సుందరమైన! ఉత్తమమైన; 

సం గం అత్యధికముగ్యా పరి 
పూర్ణముగా 

చళ్ల. గం అందమైన; గాకా? 

శాక కం సౌందర్యము; లక్షా 
శ్రెగ్గ- రం కుమారుడు; qa 

zn, ఖం కాబట్టి; 

మరియును 

చ్చ, ఇం పురికొన; నులక 
EGER రం ము త్రెషచిప్ప; 

వ్యాపారి; జ్ఞా నూలు నం॥ 

చన ₹గం ముత్తెషచివ్పు: శల 
శృ ఇం కూతురు ఇల్లి 
శ, కం వ|డంగి; శిల్చి; సౌకర్యము, 

వీలు; అదను; గా మంచికాంతి 

గల; మిక్కిలి యుత్తనుమైన 

సాగగా రం పాయుజామ్వా TA 
శే ఇం. పెండలము; శ్రీలపాయ 

జామా 

EE LUO fz శుభమైన, నిర్మల మెన; 

సరిష్యుతమెన 

ఇంకను; 

నూలు 

et 

gf, [ha చక్ల పక్షము; 
gdh ) qr 

శ్రా ణా మిక్కిలి దూరముననున్న 

శ్రణ రిం కవ చైతన్యమ్యు (జ్ఞ 
బద్ధమైన 

శ్రాఖ్యాళ్ళ ఇం తెలివి చెకన్యము 
శల. ఇం 50 చక్కవడుట; 

వాగుపడుట 

శక ఇషం సవరణ; సంస్కారము 

gq, రం చం(దుడ్వు ఇకా 

చ్చు ఇం అమృతము; మకరందము; 
పాలు; ర కము జలము; భూమి 

శ, రం చం్యదుడు, ఇకార? 
శ రం చక్కంబిరచుట, సంస్కా_ 

రము; ణా మంచిపదును లేక మొన 

గల 

చః, రం సంస్కర్త; సంశోధకుడు 

శ ఇం [0 నంస్కరించుటః 
చక్కా బరచుట - 

చణ ఇగ్గిం ఇ వః చైతన్యము 
వ్రజ ఇం మంచి బుద్ది; ర్షం నిద్వాం 

సుడుః బుద్దిమంతుడు; గ మంచి 

బుద్ధిగ ల 

ri. ళం గాలివార్త; గుసగుస 

శా గాం [00 వినుట 

వాక, ఇం కోర్టులో ఫిర్యాదు 

వినుబ్య కోర్టు విచారణ; వినుట 

Hearing 

ria, రం (ళోత; చెప్పువాడు 
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శ గ్య పాడుప డిన నిర్మానుష్య 

మైన; ర్ఞం నిళ్ళబ్దము 

STE, [ఇం బంగారువన్నెగల 

వక ఇగ కె వృష 

శ, ₹ొం [10 వినిపించుబ 
ym, రం క్రీ ర్త; మంచి పేరు 

₹r, రం కొంసాలి; స్వర్ణకారుడు 

చచ, అగ్గి కంసాలి వృత్తి కంసాలి 
భార్య 

శ్చ, కొం బాన్యము; గాం కదలిక లేని 
నిర్తీ వమెన 

శా, రాగా సునీ: మార్గము 

ఆచారము; రివాజు 

వెళ్లా రం సదాచారము; సన్మా రగ్గముః 
{జా చదరముగానున్న; మంచి 

మార్గముగల 

శ్చగలా ఇం వక్క: పోక చెట్టు 
సాఇా రం వసతి; సౌఖ్యము 

స్టారళ్షు ర్ం అద్నము; fz అప్పగింవ 

బడిన 

శ్రా రెం సుపు[తుడు; [ఇ అతి వవిత 
మైన . 

ణు, జా ని్మదించిన; తిమ్మి రెక్కిన; 

పికి అగపడని; గువమెన విక 

నీంచని మందకొడియెన; నిశ్శబ్దముగా 

నున్న (నర్ల శ్యము 
yf, ఈగ నిద; తిమ్మిరి; స్వప్నము; 

| ఉలాసముగానున్న 
nt) 

వ =p ఉదయము 

zr, ఛీ్ళ0 సువాసన; yy 

శ: [గం కోమలమైన; తేలికయైన; 
చురుక్రై న; అందమైన 

yim, [గాం చురుకుగావని చేయు. 
“వాడు 

శశ, వళ ఆ(ప్రతిష్ట; కేలికదనము; 

, చురుకుదనము 

LEG గం దృష్టాంతము; (సపమాణము 

శశ, ాం సులభముగా బోధనడు 
నట్టి; మంచి బుద్దిగల 

zr, క్యా మనోహర మె న 
ఫ్రా య. అందమైన 

‘ye రూం గొప్పయోధుడు 

afar, రం సౌకర్యము; సొ లభ్యము; 

ఆవకాశము 

శ్చెగా ర్తొం పుష్పము; గుజ్జపు లేక గాడీద 

కాలిగిట్ట; ఆకాశము చందుడు 

చ్చ కొం సుస్పము; దేవత; విద్వాం, 
సుడు; (జ్ఞా దయగల; అందమైన 

చనా: కం జపము; ధ్యానము; గ 

జపమాల 

శT₹71, గాం (గం. ధ్యానించుట; జవం 
చుట 

| aii, fr 27 పూసలుగల 

జపమాల 

grr, రం ర్యానముః జఫము 

| SEED fz తేటగానున్న్య మిక్కిలి 
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grr, ఆగం ¥o gar 
qr [ళా అత్మ నిగహముగల 

శ్రషగా సం కీర్తి; (సిద్ధి 

వలా ఆగం కన్నము; సొరంగముః 

fr మంచివన్నెగల; అందమైన; 

వారని; స్వచ్చమైన; ర స పూర్ణ మైన; 

వెస రం దేవత; సూర్యుడు; స్వరము; 

'పంచితుడు; ముని 

శ. ఛం SE 

శ్రారార్భా రం ఇంద్రధనుస్సు; క్షక్షాణణ్బ 
చూ ఇం జ్ఞ క్షి! రం సంభోగము 
qa, ణా సంభోగము; +f 

శ, ఛం నమలెడ్ప్పుగాకు చూర్ణము 

సాగ జ్ఞా సువాసనగల; మనోహర 

మైన: రం నుగంధ 'దవ్యము; 

జాజికాయ; బంగారము, ళం 

సువాసన; కామధేనువు; ఆవు; 

భూమి 

శ అగ్గిం ఆవు; సువాసన; కామ 

ధేనువు 

3A, గం నురమాయ్యి కన్నులకు పెట్టు 

కొనుసురమా 

JH, రం కాటుకపుల్ల ; fq 

కాటుక సెటుకున్న వాడు 
>] 

JAI, Jo 

ganar, అగ 

శూ [షం మిక్కిలి రమణీయమైన 

శారా గం అందమైన; తీయని; 
రసయుక్తమైన; రుచిగల 

| కాటుకబరణీ - 

FMT, కం గం 

TT, భగం కల్లు; పాస పాత; నీట 

స్తా ళ్లు ఇగ వర్మాక్రి మయ ఇఇ? 

TIT, గం సొరంగము, రంధ్రము; 

కన్నము 

IT, కొం జాడ; గుర్తు; మంచిరాగము: 

| మంచిరంగు; గాఢ పేమ 

శ్రగగా కం జొడ్వ గుర్తు; కాలిగుర్తు 

gurat: రం జాడితీయువొడు, గూడ 

చారి 

TT ఇం. వెదకుట; జాడ 

తీయుట 

శ]. రం గూఢచారి; ఆన్వేషకుడు; 
డి"ెక్టి వు 

Jar కం గంగు భళా 
శ్రరళగ ళం కూజా 

ater, [ఇ మధుర కంఠ న్వరముగల 

yf, ఇం మంచిరుచి; మంచికాంతి; 

జ్యా మంచిరుచిగల 

వ్, రం ఆనందము: 

మత్తు 
ya 70 ఎ(రని; శ గురిగింజ 

gd, ణా పేరు (పకిష్టలుగల; ఎర్రని 

ముఖముగల 

ల్రజేళక్షి ఇం స సఫలత; (వతిష్ట - 

శ్వాశ కం ఎరుపుః ఎ్యరని పావురము 

తేలికనిషా; 

శరర ఇం ర క్రమ్ము ఎరుపు; రీర్ల కము, 

ఎర్రని యిటుక లపొడి 

నిష్ఫురాజుట లేక 
లావు 

రగులుట 
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వశ. కొం ఈం నిప్పు రాజేయుల; 
కలహము పెంచుట 

CSE ఛం పరిష్కా రమగుట; 

నివృ తియగుట 

శ్ఞశా ఇం fం చిక్కులు విడివడుట; 
పరిష్కారమగుట [చిక్కుదీయుట 

GIT To fro పరిష్కరించుట; 

చ్చైశాణ[ఇ, కం నివృత్తి వరిష్కారము 

Jer, (ఇ తిన్నని: శల 

శశ” రం హుక్కొ_లో వేయు పొగాకు 

శ, f70 మిక్కిలి ఆందమైన, 
మిక్కిలి సంతసించిన 

చరక ఆగం ఒడంబడిక; సంధి 

చ రం సంధి ప్యతము; 

UfriaT 
ప, ₹ం [క్క విద్రపచ్చుట; 

పరుండ బెట్టుట 

చ్రెళ్గాక్కా రం నడవడిక; (పేమ 

శ్చ ర్తం కుమారుడు; ga 

చై రం చందుడు; ఆగ్ని; సూర్యుడు; 

పుష్పము, కుమారుడు, విద్వాంనుడు; 

దేవత 

sheer. fo ₹ం grr 

శశ, గ్య బుద్దిగల; వినయముగల; 
do మంచి బుద్ది 

చా. [గా మిక్కిలి అ౦ద మైన; 
మిక్కిలి ధనవంతుడు; ఇం వ్రీల 
పేరునకు ముందు ఆదర హమ 
జోడించు శబ్దము 

మా. కాలువను 

| శ్చైషాగగ ఇం మీిక్కి.లి అందము 
చ్వైర్టారిగ్లా ణా మంచిని.దలోనున్న; రం 

నిద్రావస్థ 

శ్చర్ళగా ఇం అజ్ఞానము; గాఢనిద్ర 
శరణ, ఇ్రగ్లిం ఒకనాడి; వెన్నెముక 

సొడుగున నున్ననాడి 

| శ్చ్రరరః f్షా మంచి; ఖానా! 

శ్చకర్య, fm గా అతిచక్క్లగా,; ఎక్కువగా 

శా గా చక్కగ అలంకరింప 
బడిన లేక అలంకరించుకొనిన 

ze, గం మందగించిన; సోమరియెన; 
బలహీన మైన, మందృబుద్ది 

ELEY ఛం సోమరితనము; గణి 

mn 0 గొం.. వ్యిశమించుట; 
అలనటి తీర్చుకొనుట 

ఇ. ఇం సోమరితనము; ఆజా 
॥ (గత బలహీనత 

వగల గం నిలకడగల; మిక్కిలి 
దృఢమైన 

gyfer, (ఇం నవ్వుముఖముగల; లగ 

Ta 

వగ, ఇం నవ్వుమఖముగల స్రీ 

చ్చ, రం తీవ; మంచిరుచి; గా 

తీయని; మంచిరుచిగల 

చ్చద. గా తీయని; మంచిరుచిగల 

శ్రశ7గ, ఇగ న్నేహము; గోష్షి 
వజ, గాం న్నేహభావముగరి 

చ్రెక[1 రం పెండ్రిపాట; సౌభాగ్యము; 
ముత్రెదువతనము:ః (పణయచేష 

= ఐ 
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శ, ₹f[ం గర్భాదానపు మొదటి 
రాత్ . 

తె Pog ; ( శ నాగం మృుత్తైగవ; సౌభాగ్యవతి 
Term, Yo వెలిగారము; Borax 

rim 7 ళం ము త్రెదువ; సౌభాగ్య 
శః 1 వతి [రుదు 
rf, ర్తెం అదృష్టవంతుడు; భాగ్యనం 

E77, కొం క శోభించుట, నచ్చుట; 

fq అంద మైన శోభాయమానమైన 

శా, [క్షా మనోహర మైన; ఆంద 

SHEER [a 
శ, ₹ౌం ళం వాసన చూచుట 

క్ర, ఛ్గిం ఏనుగుతొండము; ఇఇ 

చాళ్ష, ఇం పంటపురుగు శ 

గాం రం పంది; అడవివంది 

yard, ఇం ఆడుపంది; yi 

TT. Fo దబ్బనము; చిలుక 

Ef ఇం సూది, ధాన్యపుముల్లు; (తాను 

లేకగడియారపుముల్లు 

చణ, కం సంది; చ్లా 
qr, ఇగ ఆనుసంది; qd 

7, ర్పం వేదమం(తము, సో_తము; 

గాం చక్కగా చెప్పబడిన 

yh, ఇం చక్కగా చెప్పబడినది; 

సూక్తి, చమతాార పూ ర్త మె న 

వాక్కు లేక పద్యము 

వభ: (ళా మిక్కీ లి చిన్న, ఆణురూవ 

మైన; తుచ్చమైన; రం ఆ ణు వు; 

సన్నము 

Ta (జా ఎండిన; సుష్మ మైన 

చ్లా. ౫0 గం ఎంపిట; నష్టమగుట; 

చిక్కిపోవుట; భయ పడుట 

qa. (శా ఎండిన రసము లేని; gc 

కరువు. ఎండుభూమి 

ఇ ఇం సూచించునటి; చాడీ 

కోరు; దరి ఫ్ గూఢచారి కాదీముందలి 

సూత్రధారుడు 

ఇ], ఇం సంకేతము; నోటీను, 

' తెలుపుట ' 

ఇఇ, గా సూచింపదగిన 

చ ఇం సూది; ఏనుగు తొండము 
qf, £కా. నూచింపదిడిన 

వశ, గం సూది; జాబితా నూచిక; 

గూఢచారి; సైనిక వ్యూహము 
yim, గం వినంణపిట్టీ; జాబితా 

చా: ఛం వాపు: సూది 

శ, ఇం వాపు; కాళ్ల 

Yor, ao [క్యా వాచుట 

లతా రం దబ్బనమ్ము ళా? 
ఇష్లఖ్ళా ఇం నెగరోగము; గనేరియా 

za, ఢా గోధుమరవ; సూది; రెం దర్జీ 

శశ, ₹[0 మనస్సుకు తట్టుట; (ప్రతిభ 

దృష్టి; అద్భుతకల్చన 

ణా, 70 గం మనస్సుకు తట్టుట; 

అగువడుట 

శ రం నూలు; భటాజు; మొలనూలు; 

= దారము సూత్రము; సారథి; గ్రాం 

పుట్టిన; (పేరేవింపబడిన; మంచిది 
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బరు. ఇం జన్మము; పురు; సూత 
కము, అంటు 

బగ్, ఇగ్లీం 'సంతానము; (ప్రసవము; కుట్టు 
ఇగ ఇం బాలెంతరాలు, శాక] 

TT, కం పురిటిల్లు: ఇ 
ఇగ ఇం ము తెపుచిప్ప; జ్య నూలుతో 

తయారైన 

శ్ళకా రం నూలిహోగు, సూ్యూతము; దారము; 
మొలనూలు; కారణము; యజ్ఞొవవీ 

- తము; ఏర్పాటు 

JIT, రం వంగి; నేతగాడు; సాలె 

వాడు; సూతములు రచించువాడు 
శ, రం అటాడించువాడు, నడిపించు 

వాడు 

SELLE To కార్యారంభము 

వ, ఇం ప్రీలపాయజామా 

చక, రాం లాభము, మేలు, వడ్డీ; నాశము; 

చారు; వంటవాడు; వండిన పప్పు; 

పాపము; బురద 

KGS 
art, 
శ ఛం వడ్డీవ్యాపారము 

శకగాగ్యాకు కం చ్యకవర్డీ 

| రం వడ్డీవ్యాపారి 
ul 

mM. కాం పాకశాస్త్రము, qrefaar 

శ, (జ్యా చంప్పనట్టి: రం చంపుట 

చల కా ఇం చంషుట్యు నాశము 

చేయుట _ 

శ ణా చంవబడిన, నాళముచేయ 
జడిన 
Ee Li 

బగ గం కుమారుడు; (పసవము; ఫలము; 
మొగ్గ పుష్పము; ణా శూన్యమైన; 

వికనించిన 

| శః. గం శూన్య మైన; ఖాళ్టీ; నిర్జన మైన; 

ఇం కుమార్తె వధించుట; ఏనుగు 

తొండము 

సూర్యుడు; మనుమడు 

చ్చ ఇం చేట; చారు; 

బాణము 

శక రం వంటవాడు; Higa 

శ్చర్గా క్షం ఉన్నివప్రుము; కాజ 
fra, రం ముసల్మా నులమత విశేషము 

qfeaiare fq నిరాడంబరమైన; నూఫీల 

వలె 

శ్ కొం సూఫీమతస్టుడు; f70 పవిత్ర 

మెన; ఉన్నివస్త్రములు ధరించువాడు. 
— > 
సాధువు 

షా కం ప్రాంతము; కగ్గా 
₹₹[₹, రం గవర్నరు; (వాంతీయాధి 

కారి; మిలిటరీ యధికారి; కె స్పైన్ 

చన, రం నీరు; పాలు; ఆకాశము; గాం 

పినినిగొట్టు 

శ ర్తం సూరదాసు; సూర్యుడు; శూరుడు; 

కొమ్మువాద్యము; విద్వాంనుడుః 

శూలము; జ్ఞా (గుడ్డివాడు 

శ, go నూర్యుడు, se] 

చూ గం రూపము: ఆకారము; 

బొమ్మ; అందము; స్ధితి, లక్షణము 

వంటవాడు; 
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శొెంత వెస 

శ, గా అందమైన; శ 

వశ. కాం వి హోరాధకుడు 

చన క్షే. ఆగం పరాక్రమము; 47 
ఇ, Fo కందిగడ్డి; spor 

బాషా రం యోధుడి; వీరుడు 

చ్యగతాగాగా రం పర్మాకమము; శ 
qT పంటప్పరుగు; 

కురానునందలి యొక అధ్యాయము , 

ఇఇ, ర్తం బొబ్టిమ: రంధ్రము 

yaaa, [షం బెజ్జిములుగ ల 

x, ర్ం సూయ్యిం.; పండితుడు; బృహ 

Zo గ్రగుడ్డివా: మేక్ 

స్సతి 

qe, ర్భం (పొద్దుతిరుగుడు పువ్వు, 
సూర్య 3ళ్ళితగులుటచే నిప్పుక.లిగెడి 

ఒక రాయి 

ఇ. రిం పొద్దుతిరుగుడు పువ్వు 

ఇ, రం కంనొప్పు: ముల్లు: జల్లైము 

శక 0 గం వాధపడుట్క గుచ్చు 
కొనుట; శం గం విల్లెముతో పొడు ' 

చుట్ట బాధించుట 

వ ఢం ఉరీమాను; మరణ దండన; 

రం శివుడు, చిల్లెము ధరించినవాడు 

శ్లగా ఇం చిలుక) శ్చ]. 
వ్యాళ, రం సృష్టి; fe 
శ, (ఇం. సృజింపబిడిన; 

qf fo [పపంచమ్ము, నిర్మాణము; 

పుట్టుక; ఉత్ప ర్తి ' 

ర్లొశ 

య ము; (కా అనుకూలమైన; 
ఈగ 

శక వాఖన్నాలనలగొన్లానునన 

, 

శశ రాగ నెగః వేడిమి 

శేఖ. శం ఈం. పెచ్చజేయుట; నిప్పుల 
మీద కాల్చుట . 

సా. ఇం. ఉచికముగ 

ఖర్చులేమి 

dai [౧0 fo 'ఆకారణముగా, ఊర 

కొనే; ఖర్చేమియు. లేకుండగనే, వ్యర్థ 
ముగా 

ఫైళ్ల ఇం దొంగచేయు కన్నము 

వెల్లా రాం నై ంధవలవణము, 'చోల్షఇ 

fray, రెం మహోారాష్ట్రరాజ వంశము, 

గా కన్నముచేయువాడు 

ఫైళ్ళ, ఇం నేమియా 

To వలన; కంటె; చేత 

తో; తోడ; వలె, ఇం నేవ; కామ 

. దేవుని భార 

ఫా, ర్తెం చల్లుట తిదుప్పట, అభి పే షకము; 

తేల మర్దనము 

అభించునది; 

నుండి; 

శె: రం విభాగము; మూస; క్రియా 

రూపము 

షెషాన్భా ఇం అలిపేకముః బొక్కెన; 
ల చల్లుట 

షఇళి ఆగం బొక్కెనః ఇల! 
గ (జా తడువబడిన; వీరుచల్ల బికీన 

§ శూ మంచము; ప 
చా! 

i శా fo సెద్దషాహుకారు వ్యాపారి 

|, రెం 
i 

వంతెన) (ణా తెల్లని 
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నడ, కలాం నుంచ; వలని; రం; రో; 

తోడ 

షా, రం వంతెన; గట్టు హద్దు; అడ్డంకి 

ఓంకారము; ఆనకట్ట, జ్యా తెల్ల 

షా. ర్భం శరీరము; డే"; ఇజ్ నేన; 

కా ఆశితుడు 

7, భం నెన్యము; సమూహము; 

చా [గూ (గుప్తుపొదుగుట: ఆరా 

ధించుట; తీర్థస్తానముననివశించుట; 

ఎప్పుడు పరుండియుండుట 

షానా ళం పం క్రీ; (శేణి 

సళ్ళా రాగం గణి" నిచ్చెన, ఆముడేగః 

చిన్న పెళ్లై ము 

వ రా వీమరేమ; An apple 

షాక శౌగ్గం చిక్కు డుకాయి 

mPa సాగగా, రం బూరుగుచెట్టు 

షా, ర్థం శేరు; సింహము పులి, (జ్యా 

అధికము; తృ వ్రిజెందిన: సించన 

ఇ ం ఉదార 
ఉన్నదానీతో తృ వ్రిజెందునట్టి 

గాళ్ళు ఇషం సంతృ వి; కోరికలేమి 
షా ర్త తలగడ వైపు షుంచప్పు ప 

సరి, ఇంగ సంకోవపవచుట, వవ 
హీంపజేయుట; చల్ల దిరచుట; జం 

గం తృ విజేందుటి; చల వడుట; చని 

ఫోవుట;, సమా ప్రమగుట 
శబా కొం వచ్చపచ్చగానున్నః బాగుగా 

'తడినీన పూలదండ 

ఫాల కం జిడ్డిగమ్యు. బల్లెమః ఇం 

స్వ భావముగ అః 

eT, To దోవిడీబొ oN; ఇ 

షణా!, గం పట్ట ఉత్తరీయము; పట్టుతల 
పాగ 

శబ, ఇ నేమ్యా, నేవు కారపు పూస; 

నసేమరేగు ఒందు 

మాజా ₹| 0 నేవ పరిచర్య 

zr, fo కెల్తగలాని 
క్ త. | 
చణ వెం ఆరాధన, చేవ; కుట్టుట; 

నివాసము; అని భోగము 

శ ఇం 11 సేవించుట" ఇషం 
ఆరాధన 

శ౫[, ఇకిం పూజు; ఆరాధన; పరిచర్య 

షష గజ ఇం ఆరాధన; పూజ 

చణ, [ఇ నేవింవబడిన; పూజింప 

బడెనః నమస్కృృతుడు 

షు, జ్ఞా పూజింపదగిన; నేవింపదగివ, 

ఆచరింపదగిన 

శూ, శాం ఆరోగ్యము శుద్ద రోగ 
ముక్తి. 

గా, రం పాయిథానా? ఇ 

శ, రం టుద్దిస తము; Medical 
certificate of fitness 

సాగ, ఇం ఆరోగ్య (పరమైన 

సాక], ఇం వధూవరుల బానికమ.: పెంద్ద్లి 
పాటలు [సంఖ్య 

జ, గం నలుబది ఏడ; ర్భాం శీ 

శన, గొం మొప్పదిఏడు; రాం 87 సంఖ్య 

చోళ, రం నీంధుప్రాంతనివాపి నింధు 

(పాంతప్పు గుజ్జము;ః నెంధవలవణముః 
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(గా నీంధుపాంతపు; సముద్ర సం॥ 

సముదములో పుట్టిన, నింధు ప్రాంత 

ములో వృట్టిన 

బళ, రం నూరు; ఇగ 

చేఇక్ర. సం గం నూటికొకటింటికి: 

GE 
శాఖ గా వందలకొలది 

వశ, ర్త ఇసుక దిబ్బ; ఇసుకనేల;ఇాం 

ఇనుక గల 

శబ ఇగీం నెగః గురుః సైన్యము; రం 

డేగ. శయ్య 
ఫి 

శాక, ఇం ఆయుధము; ౫1+ 
శ, వంకర, ఇం ఆశీర్వాదము 

శల, రాం నాయకుడుః శా? 
చ. రం యజమాని; భర్త 

₹₹ ఇగ షికారు; విహారము 

arg, ర్తాం ₹గా విహారస్థలము 

చేళ్తా రం గిం వరద్య నీట్మిపవాహము; 
వదరంత ము: $= మ. విప గం పర్వత ము:ః ₹ళ్ళ్యం బల్లె ; వీహో 

రము 

శ్లేభగ్ళా రం దారిదోవిడికాడుః శరా] ' 

ఇలా, ర్తం కై పేడ; చిడుత; చుక్కాని 

పిడి 

బేశ్లా?ళ, జ్యా వినోదముగ కాలక్షేపము 
చేయువాడు వినోదార్థము విహరించు 

వాచా 

శన? గాదాళ? ర్డం Rolling cup 

217, రం వరద; [ఇ 

చేరాక ర్తం' వరదకుమునిగిన పంట 

య. 

af, [కం సమాన మైన; వలె; పోలిన, 

[రల ఎదుట; ఎంట; సహీతముగా; 

ఆ ఒట్టు; శపధము; శష్షం వాడు; 

అది; ఆమె ల్లా నుండి; వలన; 

కొంచె; తో; తోడి; చేత చే 

dizer, రం లాఠీ; అధికార దండము; 

దుడ్డుక రో; బడితె 

air రం బిల్లెము లేక లారీ 

వట్లుకొని రాజుల లే పెద్దల వాహన 

ముల ముందునడచువాడు 

భా, జం సొంతి; కల 

శల [ఇ నువాసనగలః ర సువాసన, 

నుగంధ (దవ్యము 

ఇగ ఇజం వాడు; అది, ఆమె; (క్షా వలె, 

సమాన మైన; ఇంగా కనుక; కాబట్టి 

హం పార్వతి 
₹[౫7= కం సధాప మొక్కు; సోపుచెట్టు 

ఇఫ్ గళేం వాడే, ఆద్యే ఆమెయే; 

ఇం పళ్లివుచూమి ఇకా కనుక, 

కౌదిట్టి 

కంగా, ర్తం అద్దుచుకాగితము: చల్లా 

శ ₹ం గం పీల్చుట 
గౌగకు భం మంట, ఇల్లా 

CIE రేం అద్దుడు కాగితము; ణా 

కాలిపోయిన; దుఃఖితుడు, (పేని 

కుడు 

ఇళ, రాం శోకము, గ 

శా రం పళ్చా తాగము; విచారముః 

దుఃఖము, చింత; ఆలోచన 
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శ శాం fం ఆలోచించుట; శం 

గాం పళ్ళ్చాత్తాపవ పుట; చింతించుట 

afr దా దీర్హాలోచన; ఆలోచన 

ఇన్నా, ఇం వాపు; సామ్మగి 
శు, కం మంట; మనస్తాపము 

శా గ్ఞ వంకర లేని; నిలువుగానున్న; 

(గా (శ్వా నిలువుగా; నేరుగా 

శ. (కాం నిలబడియున్నః నిలువుగా 

నున్న, శ్చ జ్ఞా సమక్షమున 

ఇగ 7 రం సెలయేరు; కాలువల, 
₹1, § నదుల పుట్టుక సాన ము; 

శా 

మూ లస్థానము 

వర్గ అం ప్రవాహముః స్వాతి నక్ష 
[తము 

nan, గా ఎల్లప్పుడూ; పతి 

నమిషము 

చాల, ర్త పరిశీలన; సంస్కారము; 
స్కాఠకము 

ఇళ్లూ రం పరిశీలన; పరిష్కారమ్యు 
బాకీ తీర్చుట 

వణ, ఇం గ్య వరిశీలించుట; చక్కా 
బరచుట; శుద్దిచేయుట; బాకీచెల్లించుట 

శ, రెం దింగారము: తం fr న్మిదిం 
చుట - 

భాం 
art, : సాలు రం మెట్లు; నిచ్చెన; మోక్షపా ప్తి 

కొక సాధనము 

(కం ఈంపాలి; స్య ర్రకారుడు _ 

trary త్తం పకౌంతె స్థానము; తీరిన 

ఇళ వ్యాధితగుట 

afar, f70 కం వానా? 
వౌ, కం నీరు; చందుడు; సోమవారము; 

వాయువు. తిప్పి తీగ శివుడు; కుబే 
డమే, సోమయజ్ఞ ము; యముడు 

శబ శాషం వాడే; అదే; ఆమెయే; గ్య 
ఆటువంటి | 

arr, fa పదునారు; ర్ం 16 సంఖ్య 

శశ గం గం పూర్తి గాః 
నూటికి నూరుపాళ్ళు 

గళ్షగౌ కం అందగాడ్యు [ఇం మనోహర 
మైన 

Tiga, ఇం గం కలుపుతీయుట్క; కా 

ఇం ళోభించుటు అందముగానుం 

డుట; [క్యా ఆంది మేన 

శన, శాగ్గం నంభోగము; సాంగత్యము 

శకా[ఇగా గం రదుజీయమెన; ఇగాగ్గఖ్ల 

ఇగ, పం డం dan 

చగ,  ఇగ[ంముత్తెదువ; ఫౌధా 
dim, y గ్యవతి 

ఇళ్ల ఇం fro శోభించుట; ఇంప్పగ 

నుండుట; (ఇం మనోహరమైన 
శల ఇగ నువానన; రెం మేడ 

ఇలాగా రెం సువాసన, సుగంధ (ద్రవ్యము; 

జొ ఇంపైన; సువాసనగల 

శల. ఇం 00 అప్పగించుట; హెచ్చ 
రికచేని ఒప్పగించుట 

Tf, రాగా సోపు మొక్కు; q
e 
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రో, ఇం శవథము; ఒల్లు; గా కా 
ఎదుట 

ఇగ f నూర; గం 100 సంఖ్య; 

[రం వలె 

శ, ఇం ఒట్టు; శవథము 

గళ రాగం, శవథము; ఒట్టు; క్ఞ్యాఆ త్తరు 
ఆఅమ్మువాడు; సువాసన; గ్రా సువా 

సనగల 

గగషాఖా, ర సుంగధవస్తువుల వ్యాపారి; 

పద్యురాగమణి; చెంగలువ్మ గంధకము 

శ భీం కానుక; శా 

శ, గ (శేష్లమైన కానుకగా 

రోగ శాగ్గిం సవతి; స్యా పారథికిఃి సం॥ 

Hg ఇం సవతి; za 

ఇగ ఇం సవతి; గ్య కర్ణుడు 
af, ణం సవతిః లే 

శ, గొం సవతికి సం సవతికీపుట్లిన 

aa, గం వ్యాపారము; అమ్మకప్ప సరు 

కులు; బేరము 

శోక గం (సేమికుడ్యు పిచ్చివాడు 

శ, రెం వ్యాపారి = 
శ, ఇం వ్యాపారము; (కా 

వ్యాపార సం॥ 

శా. To కొనవలనీన వస్తు 

వ. వులు 

ఇఇ ఇ రాజభవనమ్మ్యు మేడ; భవనము; 

వెండి; జ్ఞా నున్నము చేయబడిన; 

సుధా సంబంధ మైన 

శో, రం కసాయివాడు; కసాయి అమ్మెడి 

మాంసముః శ్వా గా ఎదుటి గం 

సకవధ స్థానమునకు నం॥ 

ఇోగాగాణు, ర్భ వివేకము; తృవ్తి; గ్ఞ్యా 
ఆనందదాయక మైన 

భళా డం బుధ్యగహము; (బ్రాహ్మ 

ణుదువ శుభ గహము; సోమయజ్ఞ ము; 

ఒక సంవత్సరము గా శభ మైన, 

చంద సం; "నున్నని; శాంతమెన 

క్రో మలమైన; సంతోషముగల;ః అంధ 

ఇగ భం ) మృదుత్వము; సౌంద 

శో క్తం | ర్యము; నునుష్క బౌదా 
.-ర్యము . వ. 

a, రం శని (గహమ్ము ఎద్దు; వృషభ 

రాశి; గం దుప్పటి; (జ్ఞా సూర్య 

సం॥ నూర్యోపానకుడుు సూర్యుని 

నుండి పుట్టిన 

ఇంటా రం సుగంధ (దవ్యముః కుంకుమ 

పువ్వు, సువాసన; మామిడిపండు; 

జా సువాసనగల 

రోగా, క్షం సువాసన; (పనీర్ధి; ' గుణ 

గౌరవము; సౌందర్యము 

ఇగ, రం శని; విష్ణువు; కృష్ణుతు 

| అగి ఛం పరిట్ల్లు భాగ్యా 
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ఇోగిరళ్ళా కం చురుకుదన ము; (శేష్షత్వముః 

చక్కదనము; ఆత్మ విశ్వాసము! ఆవ 

యవముల పొంకము 

కోల, ఇం ఒట్టు, శపథము; ఇకా 
సమక్షమున 

HE ; To సద్భావము, న్నేహము 

aa, ర్స్ం మెడి; ఇళ్ళ 

ఇల్లై, ఇషం ఎదుట, ఇ 
ఇళ్ళ ర్తొం భుజము; చెట్టుటోదెె _ప్రకర 

ణము; నమూహము, యుద్దము 

ఇః [ఇ రం నెన్యము, రాజిధాన్; 

నెనిక శిబిరము, రాజళిబిరము 

గణా ౦ జారిన; పఢిన, విఫలమైన, 

కారిన ' 

శరణ, రం ఆడ్డంకి, నిర్బంధమ్బు; తెలివి 
లేమి; ఆధారము, నివాశించుట 

ఇగ గొం నివారింపదిడిన, సొమ్మ 

గిలిన స్పిరమైన 

ఇల, గ్యూ స్థిరమైన, చేష్టార హితమైన; 
చలనములేని, నివారింపబడిన; సొమ్మ 

గిలిన 

ఇగ రం చన్ను జ్ఞాఇ 
చా క్తెం నింహగర్థన; ఉరుము 

గ్య కం నింహగర్జన; ఇగ 
శాల కం చనుబాలు; గా చన్నులో 

నున్నది 

ల, ఇం | సొమ్ము; దృతత్య కాశి 
7,. రేం న్యము; చేష్తారహి 

తము . 

₹గ్గాం, రం పొర, మడత; శయ్య; ప్రమా 

ణము, అంతస్తు 

శ, ఇం పొగడ్క్క స్తోతము 

శ్చ, (ఇం స్తుతింపబడిన; పొగడబడీన; 

ర్తం ప్రశంస, శివుడు 

శ్యాగా ఆగం పళంస; ముఖస్తుతి; 
సోత్రము 

ఇర్షాల (ఇం (ప్రైశంనీంపదగిన, ఇఇశలే[ల 

ఇళ్ళూ రం రౌళీ; శిఖరము మట్టి మొ॥ 

వాని దిబ్బ; శక్తి చితి 

లగా రం దొంగ; దారిదోపిడీకాడు; 

దొంగతనము [దారిదోవిడీ 

ఇఖిళా రం దొంగతనము, దోవిడీసొత్తు; 

ళా పైగా శ్రీల సం॥ రం త్రీ స్వభా 

వము; శ్రీ లకుతగిన; 

ఈగ గం వాయిదావేయబడిన, కప్ప 

బడీన; నిలిపివేయబడిన 

శబ, ఇం రాజి; వ్యడంగ్వి శిల్పి; 
ఆంతఃప్పుర రక్షకుడు. జ్ఞా (శేష్టమైన; 

ముఖ్యమైన 

ఇలా రక్తం మెబ్బనేల; ఒడ్డు స్థానము, 

ఆగుచోటు 

mr, Fo స్తంభము; చెట్టుబోదె, చెదల 

పుట్టః మేకు, గ్రా దృఢమైవ, స్థిర 
మైన; నిశ్చలమైన 

జూ, f ఒకరి స్థానమున తాత్కా 

లికముగ పనిచేయువాడు 

rf, (జా స్థానిక మైన) గం గుడి 

వారుప తెకాడు + 
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ఇగ 1 స్టానికమైన, Local 

శల, రం న్లే న్హాపించుట, నివానస్థానము 

er, fre స్థాింపబడిన; నర పరువ 
విడిన న్టిరమైన 

ఇగ wh, ఇం కార్యనిర్వాహక 
మండలి; Standing committee 

ఇగ. కం పర్వతము; వింటినారి; 
స్టిరత్వ ము; చలనములేని వ దార 

ములు; (శా కదలని; సంచరింపనవి 

గాకా గ్య ఉన్నం నిలుచున్న; స్టీర మైన; 
నివసించియున్న 

గళ లాగి నిలుకడ, దశ; ఆకృతి; 

నిర్ణయము; మేర; భూమి; ఉనికి; 
అర్హ, త; నివాసము 

గ్య డాం నిలుకడిగల; శాంత మైన; 
కఠోర హృదయుడు; గట్టి; 

గారా ఆగం గ) నిలకడ; ధైర్యము; 
గ్ా, ర్త | దృుఢత్వము. కాఠి 

న్యము | 

ఇకా [గం దిలినిన; మందబుద్ధిః పెద్ద; 
౦ డేరా: సమూహము 

శారా గం స్నానముచేనిన; ర్ఞ వేదా 
ధ్యయనముపూ ర్రిచేసినవాడు: పట్ట 
భ్యదుడు 

శగగాగా కొం పట్టిభ్యదుడ్యు సాన్న (వ్రత 
శీలుడు 

శల శం నరము; వింటినారి; నాది 
ferry, [ఇ నూనెగల; నున్నని; దయ 

ఎల; మృదువెన; అంద మైన; చిక్యాస్; 

జిడ్డుగానున్న; గం సే మికుడు; 

మింతుడు; కాంతి" నూనె; మెనము 

ఇషా భం (పేమః నునుష, మృదు 

త్వము; జిడ్డుగానుంచుట 

ళాళ్లి క్తం న్నేహము:కో మలము;చమురుః 

(పేమ 

₹గ్గోకగ, రం స్యల్పకంసము 

ఇర jf పోటీచేయువాడు; ద్వేషించు 

ఇఇళ్ళ, ) వాడు 

బా 

ట్; ఛా ఇష్ ల పో లెంజి; ఈర్ష్య 

నాట్ ) గం శఈరక్ష్యగ ల; గర్విష్టి: పోటీ 

eqqf, | దారుడు 
ura, రం సంపరశ్ఞాము, (పభావము;ః 

తాకుడుః వ్యాధి 

eq, రం తాకుట: డాం తాకునట్టి 

శగగళ్ళా తాకదగిన; కర 
| nf, [గం తాకునట్టి 

శః గం వెల్త డియైన; స్పష్టము 

రగ, గం క తాకదగిన; ఇ్లో భి 
ఇళ్ల, ఏం కోరుట; (పయత్నించుట 

qT, గం కి కోరిదగిన; రమణీయ 

మైన 

Bf, ర్దం పటికపు రాయి, సూర; 

కాంతమణిీ 

శక. గం అది మైవః సంత్ షమ-గ అ, 

సమృద్ధము; సవల మైన్ఫ జుద్దమైన 
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ఇ ₹ళిం సమృద్ధి; అభ్యుదయము; 

వృద్ధి; బాహుళ్యము 

ఇద్దాం (జా అసాధారణమైన; స్పష్టమైన; 
తెల్లని; ఆగపడెడి; కాంతిగల విక 

నించిన 

భార్యా రం అఆదురుట; తోచుట 

ఇగ రం అదురుట; కాంతి; గాం 

స్ఫురించిన; అదిరిన 

్యf7. ర్తెం a గి కణ ము. 

fem, ఇం fem 
జాగ, ఇం అదురుట; బడాయి; చురుకు 

దనము; వ్య క్తమగుట; కావ్య_పేరణ; 

న్ఫురించుట 

ఇ, ర్తం. భేదించుట; వ్యావించుటః 

కురుప్ప; (బిద్దలగుట 

ఇధరు రం కురుపు; [ఇ (బద్దలగువది 

బాంబు మొ॥ 

కక ర్తంజి చః జ్ఞాపకళ క్తి; త లప్ప 

జ స్మృతిచిహ్నము; గం క్ష ప్తే వీ 

చేయునరి 

fe, కం చిరనవ్వు,. గాం, చిరువవు 
గల; వికనించిన 

(గా. ఇం, చిరునవ్వు? ఇగ 
శళ్ళగ, ఏం స్మరింపబడినది; తలపబడినది 

శా ఇం జవ తలప్ప; కోరిక 
ధర్మశాస్త్రము | 

శా రం రథము; కారుట (వైవా 

హము; నీరు, (గం వేగముగా పోవు 
నట్టి (ప్రవషాంచువట్టి: కరుగునది 

"oe 

₹లకా ర్హం ఓక ఆఅశ్వజాతి; గా నల్లని; 
ఆశుభమైన 

శల, వర్గం నీరా; కాటుక; నల్లదనము, 
అంధకారము కళంకము 

మ fame దగ్గరగా; సమేతముగా 

ఇగ భీం నది; నీటి పవాహము 
ఇ, రాం వినుట: కారుట; (పవాహము; 

మూూతము; చెవి 

శూ ఇం గర్భ స్రావము; కారుట; చెవి 
1, ఖం f్ర్ఞం కౌరుట; బొట్లుబొట్లుగా 

పడుట; శ f్ఞం కౌర్చుట వడ 

వేయుట 

ఇకక ర్తొం (దబిహ్మ; విష్ణు; శివుడు; స్ఫష్టి 

కర్త [షా నిర్మాత; కార్చువాడు 

'ఛా[ఇ, ర్హాం కౌరుటః గర్భపా తము; (పవా 

హాము 

ఇగగ్భా కొం వీటి (పవాహము; ఉత్ప త్రి; 
నది; వంశపరంపర 

₹భ రం తనవారు; గై తనది; తన 

కుటుంబప్త్ప 

ఇఇ, ఇం ఒకని సొంత భార్య; 

నాయికలలో ఒకతె 

శానా, గం తనకుతానే చెవ్పుకొనిన; 
ఆత్మీయ మైన; ౧ fఇ తనలోతానే 

(మాట్లాడుకొనుట) 

"ఇశ్రా రం ముత్యము" [షా నిర్మలమైన; 

పవిత్రమైన; తెల్లని; స్పష్టమైన; ఆంద . 

మైన; ఆరోగ్యముగల 
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మానాన 

ఇళ భగ పారి క భ్ర త; తేట 

తెల్లము; నిర్మలత్వము 

గః, గం జ్యా తనకుతానే; సహజి 

ముగా 

₹ కం స్వాతం్యత్యము; హక్కు; 

అధికారము 

ఇళ్ళళే రం ధ్వని; శక 

శ క్తం కల; గొప్పత లపు, నిద 

వాగాగక్సా కొం గం స్వయముగనే 
కలశ ర్తం కంఠధ్వని; ధ్వని; అచ్చులు; 

(Vowels): సంగీతపు 

ములు; ఆకాశము; విష్ణువు; 7 సంఖ్య 

చల గాంకీ ర్రిశేమడ్లై న; స్వర్గలోకపు; 
అలౌకిక మైన 

ఇళ ర్జాం బంగారము; ఉమ్మెత్త 

ఇగ ఆగం సభమ్ము ఆశీర్వాదము 

taf, గం మంగళ వస్తువు; పాము 

పడగమీది నల్లని రేఖ పడమర 

ఒకటి తూర్పున ర0డు వసారాలుగల 

గృవాము; “ట్ట” శుభ చిహ్నము 

గ రం ఆశీర్వాదము; ఆశీర్వ 

దించువాడు - + 

fa కం మంగళాశీర్వచనము 

ఆల, గం ఆరోగ్యమ.గనున్న, సుల 

ముగానున్న; సాధారణ స్థితిలో నున్న; 

మనస్పునిలకడగానున్న 

tr, రం సాంతతంగము 

ఇఆగేగా కం కృతిమ వేషము వేషము 

వేయుట; అనుకరణము 

స పస్వర ఎవ 

fm, 

eff, Fo కపట వేవధారి, fఇ వేషము 

మార్చువాడు 

ima ఇం కేవలముతన 

సుఖము కొరకు; తన మనస్పంతృ ప్తి 
కొరకు 

[ణము 

₹ఇ[ఇః కం అంతరాత్మ; మనను; మర 

Tarn: Go ఆహ్వానము; స్వాగతమ్ము 

కోడిరాక; కుశల (పశ్నము; గాం 

స్వయముగా వేంచేసిన 

ఇగ ఇం న్వేచ్చాధీనత; న్వత్వము, 
స్వాతం(త్యము 

ఇషు రం రసానుభూతి; కోరిక రుచి 

శశ[ఇశ; ర్భం రుచి చూచువాడు _ 

₹a, క్షం రుచిచూచుటః రసానుభూతి 

నొందుట; నుధురముగాచేయుట 

గగ గ్య రుచిచూడదిడిన; మధుర_ 

ముగా చేయబడిన 

₹ఇడ్ఞః 10 ఇంపైన; తీయ్యని 

ఇళ. ఇం ప్వశం్యకుడు; ఇ 

ard, re స్వతంత్రత వశము 

చనాగా కం వేదము; వేదాధ్యయనము; 

ఆధ్యయనము; శాసాాధ్యయన ము 

₹౫7గ్క ఏం కుక్క, గరగరమనెడి ఢ్యని 

nf రం హక్కు; అధికా 

fr, 6 ళం రము (ప్రభు 
ర్భాం త్వముః పొంతము 

eam, రేం యజమాని; భర్త; రాజూ; 

గురువు; భగవంతుడు ఇంటిం 

జమావి; సన్యాన్ 
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గ, గం ఇతరులకులోఐడని ఆబోతు మొ॥నవి 'రంకెవేయుట; 
MITT, రిం స్తానిక న్వవరి పెద్దగాఅరచుట; అహంకారముగా 

పాలన; న్వయంవరిపాలనము మాట్లాడుట 

ఈ, రం (ప్రయోజనము, తనమేలు 

₹ఇ1ఇగ గ సార్ధపరుడ్యు జ్ఞా 
చానా రం ఆరోగ్యము; మానన్క 

శాంతి; సంతోవము 

ఈగ, ర్తెం అంగీకారము; ఒడంబడిక; 
తనదిగా చేనుకొనుట 

ఇళఖగగాలా ఇం దానవ్యతము;ః శఇఇ 
₹!ఇ, రం తన వాడు; బంధువు; శా 

తనయొక్క 

ఇగ ఛం పతివ్రత, ఒకని సొంతధార్య 
కాళి? ఇం ఇవ్ష ము; స్వతంత్రత 

ఇ రం చెమట; wan 

షానా గాం చెమట వలన పుట్టునట్టి; 
రం నల్లి మొ॥నవి 

a, రం చెమట కారుట 

ఇ జా స్వతంత్రుడు; సోమరి; 
యథేచ్చగా వ్యవహరించువాడు 

war, ) ఇం స్వాతం్యత్యము, 
Aha | యశేచ్చత 
ఇష, గా నిరంకువుడు; 

గ 
[కా శా కేక, విలుప్ప; గర్జన; సవాలు; 

(ప్రోత్సాహము 

emer, ఇౌం కా నవాలుచేయుట; 

ఆధికార పూర్వకముగా ఆడుగల; 

స్వతంత్రుడు 

శశ. రెం చోదకుడు, తోలువాడు 
శకి, భం తోలుట; తోలుడుకూలి 

శ్రభగాా గం గాం తోలుట; తోలించుట; 
విలివించుట 

శ అగ్గిం హెచ్చరిక; గర్జనవ కేక; 
ఆహంకారము 

శశ ఈం పిలుపు, కేక; సవాలు 

కఖాగాగ గాం సై. కేకలు వేయుట; 
సవాలుచేయుట; పిలుచుట 

శ, రం యుద్దమునకు విలుచుట్వ 
పెద్దకేక 

క, రం దూత; విలుచువాడు, ళం 

వీలుపు; (్యా ఆహంకారి 

Ema: రం గలభా; కోట్లాట; తిరుగు 

బాటు! 

గరం ₹[క[ కొరడా 
కళ రక్తొ "పెద్దలోహపు నీటిపాత;, పె 

కుండి; ఆండా 

₹f7, ఇం చిన్నకుండ 

క, ళం చిన్నమట్టిపాత; గాజు 
పాత్ర 

గగ ఆజా 
శద్దిము) 

ఇగ ళం గాజుపాత్ర; చిన్న మట్టి 
పాత; కుండ 

శన fr చంపదగన 

అయ్యో; (దుఃఖ సూచక 



క? 859 
eta న గగ To 

దొంగ 

bu | ఛం ఎద్దుమొ॥వానిరం కె 

కళ్ళా కొం హంన్య జీవాత్య; " సూర్యుడు; 
(ప్రాణము; (వహ, సన్యానులలో 
ఓక్ తెగ 

లశ, ఇగిం నవ్వురీతి; నవ్వుట 
కళగా ఇం గక నవ్వుట; సంతోషం చుట, తమాషాచేయుట; శా గళ 

| ఏగతాళి చేయుట 

గైగాచ్సి ఇం ఆడుహంస; Et కః ఇగ త్రీలమెడకంటె మెడ 
(కంది ఎముక నవ్వు 

కళళ ఈగ వెక్కీరింపు; పరిహాసము; 
శశ, శాం [క్క నవ్వించుట; నంతోష 

పెట్టుట 

కేగొళ్సా ఇం కొడవలి; స్టాకు 
ళ్ళి అగ్గి ఆడుహంన; జక 
శ శం. ఎగతాళి; నవ్వు; వేళా 

కోళము 

క్ల | రం కొడవలి; జ్లైగ్యల్ల, 
కళిక్సా గం హాస్యగాడు; గకార 
శక కం భగవంతుడు; నిజము; 
గ్ల కర్తవ్యము, ఆధికారమ్యు fా 

సరియెన; తగిన; న్యాయ మైన 
₹, గా హ క్కుదారు డు; 

af 

హంతకుడు, బందిపోటు కళగా? శైఖా రం న్యాయాన్యాయములు, 
f% fr బలవంతముగా; వ్యర్థ 
ముగా 

ere స్వా సత్యవాది; భగవద్భ 
కుడు; న్యాయశీ లుడు 

rt, ఇం భగవద్భ కీ; నత్యము 
పలుకుణ; న్యాయవ చన 

₹MnT. ఇం గక నివ్వెరపోవుట; గాభరావడుట; _సంభించుట 
అ, ఇషం తరతరములుగావచ | 

అధికారము 
కారా గా నత్తిగా మాటలాడువాడు 
em, Fo fo నత్తిగా మాటలా 

డుట | 

కాక ఆగం నత్తి 
శారా ఇం పివగింప్ప; తుచ్చము . 
కశ, ఛం యధార్థము; వృతాం ' 

తము, సామర్థ్యము; నీతి; సత్యము 
₹₹ కక[ాగ- యథార్థముగా 

m7 స rams వాస్తవముగా; 
కక, 

11 

| 
| 

ర్స న 

శ fా తన; స్వంత; అసలైన; 
నిజమెన 

. 
శాం రం వైద్యుడు; జ్ఞాని, బుద్ధిమం 

తుడు 

కళ్ళి ఇగ[ం వైద్యవృత్తి, యూనానీ 
చికిత్సా శాస్త్రము 

కశ ఆం ఆధికారము; హక్కు 
| జాగీరు; ఆస్తి 
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న EI శ [జా తుచ్చ మైన; చిన్న కాగా కొం వేలకొలది; అం తు ఇళ్గళా రం “జై ఇ ష్టం లేకుండా; లెక గాలేనన్ని 

శశ ర్భొం చిం శా ₹₹[₹1 ఇం పెద్దబంతిప్పవ్వు; చిమ్ముడు రాణా [ష్య గాభరావడిన్య గొట్టము, నీరు చల్తెడి చిల్లుల మూతి నం(భాంతుడై న; ది(గ్భమ జెందిన డబ్బా 
కారా అగిం శం ఆ కార్మి ఇం వేయినైనికుల నాయకుడు; కాగి కాం మలవిసర్జన చేయుట; వేయినెనికుల వటాలము; వేశ్యాపు గత్యంతరము లేళ ఇచ్చి చేయట; తడు; గాం వేయికి సం॥ 

₹N7, ౧. గాం మాటిమాటికి లేకుండా, లెక్క లేనన్ని 
శ్ర, | మలవినర్ణన కాక రెం మక్కాయా(్ర ఇ కా ) యువాడు శౌ రం నుఖము లాభము ఊళిప్ప; కుదిలింష్ల న్ ఛం ఊప్ప 09 శా రెం మంగలి, IE శ. ఇ f%ం ఊగుట; కదలుట, mmf, fo మంగలివృ తి 
7 fr ఊపుట; కదలించుట ze; మూ ౧౦0 నివారించుట; శభ ర్హం ఊప్పు; కుదిలింపు వళువుల తరుముట  లేకతోలుట; ఇక్క ఇం మక్కాయాకు క్యా. ఖా గాం వెనుకముందులాడుట కాక్క రం లాభము; సుఖము కంగా ఇం గళ్ళ తొలగుట మాట కా కం జీర్ణమగుట; (గబ్బు దుర్వి | శ్రప్పుటః వెనుకకు తగ్గుట; వదవి వియోగము" 

విరమించుట 
కార క్ళెం రాయి కల్లా? కంగా ₹ం ఈం తొలగించుట; ఏ ర్లరపు కగు రం మహాప్పరువుడుు మొహ చేయుట; వెన్నంటి తరుముట మ్మదు; గొరవార్థక పదము శక్త కొం సంతన మార్కెట్; దుకాణము చక్రవర్తి రి గా తురటరి; దుష్టుడు కళ్లకు. గ మంచికండపుష్టిగల,; క్క ర్తం మంగలి. ఏ IY బలవంతుడగు 
em, ఇగ క్షౌరము; దుర్గతి గర్క రం మొండివట్టు, మూర్ధము; బిలా I f్షా వేయి. వ లెక్క లేవన్ని, రాం త్కారమ్యు హళము 

1000 సంఖ గంగ్టా ఎంతై ఇంఇళ్ళి రం మతదురభిమానము, నమా 
మూఢనమ్మకము; వడి వాధము 
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oT, ర్తం ఏిడివాదప్పు మనిషి; ₹ళాం 

మూఢనమ్మకముగలవాడు; దురఖి 

మాని; మూర్చపు పట్టుద లతో కూడీన 

గగ్గిం కిం శరణ 

శరా], 0 గం హఠము పూనుట 
కైర[గ్క శాం అకస్మాత్తుగా: మూర్చ 

ముగాః బలాత్కార ముగా 

శర [కొం మొండి పట్టుదలగల; గ్ 

శ f పట్టిన పట్టువద లనివాడు; 

యుద్ధమున థె రై ర్యమగ ని నిలదిడువాడు 

ఇళ, ళా త్మీవాఖిలావ్వ వె ర్రికుక్కు 

కౌటువల్ల కలిగెడిదాహము 

శక, *ం fm  తహతహాలాడుట; 

దేవురించుట 

శశ, [గం పిచ్చెక్కిన (కుక్క) 
శక ఇం సమ్మె A Strike 

zm, {fz సమ్మెచేయువాడు; 

సమ్మెకు సం॥ 

శక, ₹ం 70 గుటుక్కున 
[మీంగుట; కాజేయుట 

శక ఇం ఆతురత, తడబాటు 

mg, శం జ్యా త్వరపడుట; 

తడబడుట: బ్లా f్బ తొందరచేయుట 

ఇకా, [ం అతురతగలః తొందర 
చేయువాడు; 

శకక ళం తడబాటు, ఆతురత 

శతా గా మిక్కిలి బలహీనమైన 

శెక్ట్క కం ఎముక; శక! 

Et, 

75 

కక్ట[, కం కొందిరీగ 

కక్ష, ఛం ఎముక; కుటుందిము, 

వంశము 

కర, గం గాయపడిన; చంపబడిన, 

భగ్నహృద యుడు కొట్టబడిన; 

రహితమైన; ర్దం నాశము సం 

హోరము 

శ జ్ఞ పాపి; దుఃఖితుడు; దెబ్బ 

కినిన; రగ ఆవమానము; మాన 

హాని 

శాం, 7 f7ం స్పృహ లేవి; | 
గాభరాపడిన 

న కక. 

హీనుడు 

Tat, lo పాతివత్యము చైడిన త్రీ; 

ఇం కకం ఉండెను = 

₹గ1గ్ళా షం నిరాశజేందిన; (ఇ 
జల [గం నిరాశ్రయుడు; fad 
gare, fo గాయఫడిన; చంపబడిన , 

ధ్వంస మైన 

జ, ఇం హాని, నాశము, దెబ్బ; 

చంపుట విఫలత 

ఇళాగొగ్పు గ నిరుత్సహవడినవాడు 

కళ్ళు కం చేయి జై 
aT, రం పిడి; 'వర్చీచేయి; ఆరటి గెల; 

దట్టించుపలక; చేలనుండి వీడ 

బయటికి కొ క్రుడి ఒక కొయ్య 

పనిముట్టు 

, రం ఏనుగు; ఇగ 
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గణి ఆగం పిడి, నేతపనిముట్టు, ఇళళి, ఇం ఆరచేయి; రాట్నపుపుడి 
కాగులోని 

పెద్దక కై 

కా తరగా చేతిలో; zr ఇ 

a, ఇగ చంపుట; హత్యాపావము 

శ, కం హంతకుడు; మహాపావి 
wf, శ, హంతకురాలు 

mart, fo హత్యాపాపమ్యు హంత 
కురాలు 

₹₹ కొం 'చేబదులు 

కళాళళ/ళీర్త్య కుట్ర, హ స్తలా ఘవము, 
కపటో పాయము 

కళళాళ్లు ఇం చేతి బేడీలు; సంకెళ్లు 

కణ ' ర్తెం చేబదులు; హా స్త్ లా 

ఘవము; ( వేముతో శరీరము పైచేయిని 
ముధుట 

కలగ ఇం ఆడుఏనుగు; జైగ్గాళ్, 
శైళళాళ్చా అగ్గి ఎనుగుల శాల 

శ, ఇం శీయముగ్యా చేతుల 
మీదుగా 

శబ, ఇషం ఆడు ఏనుగ. ; కళళ 

ఇళ ఇం "షా 'చేజికించు 

కొనుట; పట్టుకొనుట; విలాతా 
రముగా అన హరించుట 

₹₹71₹, ఇం ఆయుధము, పనిముట్టు 
aan, ర్తెం శస్రాగారము; 

ALES 

TA ఇళ్ళ డ్య ఆయుధమును 
ధరించినవాడు 

చెరకుర సము తిప్పెడి క₹ళ/శ్లగ రోం సమ్మెట 
శలాక, ఇం చిన్ననమ్మెట 

క్క ₹f[0 హద్దు అంతు; మితి; ఒడ్డు 
శ, భగం హద్దులు నిర్ణయించుట 

ఇ₹ళ్ళళా లిం హజరత్ మొహమ్మద్ 

కార్యకలాపముల, [ప్రవచనముల 

సం్యగహము; మాట; వర్ణన; గత త్త 

సంగతి; చరిత 

ఇ, ఛం కా తే 

శైగగ్శా ఇం చంపుట; కొట్టుట 

జగ ₹ం గం కొట్టుట; చంపుట 
శల గొం చంవదగిన; కొట్టదగిన 
శా గం ఏడు గ్లాగ్లా 
శరం రం ఏడురోజులు; వారము 

(రోజులు) 

TTI? 5 త్వరత్వరగా; 
TT, [ హడాఎడిగా 

ef, రం నీ(గోజాతివాడు, గ్షా 
మిక్కిలి నల్లని 

శ 0 సీటిబుడగ 

శైష?ఇే గం నీటిబుడగవలె 
క్లైశేఇ, గం (వియమైన; (సేమికుడు, 

మితుడు [రోగము 
TT, -₹!. రాం ఊపిరితిత్తులు వానెడీ 

జరగా రం ఉక్క; వదు; అవరోధము 

zn, చాక మేము; మనము, రుం అహం 

కారము; {ఇ సమాన మైన, fro fo 
సమానముగా; పరస్పరము; వెంట 



న్న ల 

జాగ గరం 

, స్త అన్నాం 
gamin, (నా సట తయమై 

శైగాషవు గాం సానిభూతిగల వాం 

CEE 

శ్ఞఇడ[. ఆగం సానుభూతి ఇళిగళ 

కణాశక_ గొం కూడి వెళ్లునట్టి; కక్లూ 
కూడ; వెంట 

కరా, గం కూడపోవువాడు 

క్లగాళ్ళా గం గర్భములో ని విం 

గర్భము, బరువు 

శ ఇం తటాలున ఎదుర్కొనుట; 

దాడి; దెబ్బ 

gat, లా సమానమైన; | 

కనాన, ఇం సమానిత్వము; ౫717 

aaa, రం పొరుగింటివాడి; ETH 

za, fz సమవయస్కు_లైన 

ణన. ఇం మూర్జత్వము: జ్ఞాన? 
EAI, Yo (వేడినీటి స్నానాలగది 

AT. Fo బరువులు మోయువాొడు 

కష, లిం కాసుల దండ 

శ, రం అహంకారము? గర్వము 

శ, ఇ ఇం ఎల్లప్పుడు; CEC | 

శ్లాగగా రం (వేటినీటి) స్నానాలగది 

శైగగాళ్ళా గర్భం దిరువులు మోయువాడు 

శః రం గొప్పగుజ్జము 

శైగెర్తం గుక్టము; ఇళ! 

TA, శం నిగ్గు; కళ 

కలగా శాగిం (పాణము; జీవనము 

re గా సీగ్లుగ ల; వినయముగల 

ఇళ్ళ ఇం నీగ్గపడుట 

ఈ 
ప్న క ణ్ 

యా 9 

; , పతీయొకి 

శివువు; ధాజకము; నాగలి 

గ్రా భాగించుసి ది? 7 

జాగ f¥7ం ఇ నెమ్మడినెమ్యిదిగాః 

CIREIE 
బాశ: గొం (పకియొక; కధా 
శనగ, ఇం చలనము తంసిరీ 

తనము, వని 

wit, qo తపాలా బంట్రోతు; దూత 

ఇలా గం నంతోషము; ఆనందము క్ష 

mar 70 [ళా ఆనందించుట 

=f. శం ఎన్నడునూ; ఎలాంటి 

పరినితులలోనూ; (వ్యతి రేకార్టము 
ఢా థి 

నవాడబడును) 

కరా 60 ఆటంకము; నష్షము, హాని 

క రం నష్టపిరిహారము; నష్టము; 

లోటు 

శా. కం నష్టపరిహార ము; జ్లాగ్యా[౯ 
గరా కొం ఆపహరించుట; నాశము; 

థధాగహారము 

BA ఇం సూర్యుడు దొంగ; హరించు 

వాడా; నాశకుడు 

zara, రెం సర్వాధికారి; సర్వశక్తి 

మంతుడు 

ణా, ఇం సమ్మె; హరిదళము; 

'వేషగాండు ముఖమునకు పూసుకొను 

పసుపు రంగు వస్తవు 

za, రం పాదరసము, TT 

శ్ర₹, ఇం ససుపు; కాశ 
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aa 
కళ్యా, గం [జాం దొంగిలించుట; ఆక 

రి ంచుట్క ఖం [జ్యా ఓడిపోవుట: ర్య 
జింక 

అ. గం ఆడుజీంక qf 

eT. రం జింక వీల్ల 

శక, ర్దాం దోషము; అక్షరము; శబ్దము; 

(పత్యయము 

CEE రం ఆయుధము; far 

7, రం ఆరాజకము; ఉప్మదవము 
fzo మూర్చుడు; వల్లె టూరి వాడు 

కరా కొం అంతఃప్పరము; ఉంప్పడుక చః 
వివాహిత 

gaara, ర్తెం ఆంతఃపురము, ఖగః yg 

గ, ఆగం దుప్పవ రన; జ్ఞ? 
₹T. ఇంఆంత పురము, ణా 
eam, గాం పారిజాతము; ఇగ 
డగా గం పచ్చరంగు, వ చ్చి మేత; 

హారము; జం పార్వకి; గాం ఆకు 

పచ్చని; ఆనందించిన 

₹₹్ళT, ఇం ఈం ఓడించు; ఆలయించుట 

కౌర-షార్ళా గొం వాడని; సరికొ త్రదెన; 
పచ్చవచ్చగానున్న; సంతనించిన 

శాగాగా క్ళొం వ్యభిచారము; పావకర్మము; 
(గా నిషిద్ధమైన్మ తగని; ఆపవిక మైన 

en, శం వ్యభిచారి TI 
ఇచ, ఇకిం వ్యభిచారము, ari 
TIT గాం కృత ఘ్నకు; పాపప్ప 

సాత్తుతినువాడు; లంచగొండి: తేరగా 

తినువాడు 

| 

TTT. గం కృతఘ్నత; లంచ 
గొండితనము, తేరగాతినుట 

TAATRT రం పరమ దుర్మార్గుడు; 

అ(కమ సంతానము 

TTI: ఆగం పరమదుర్మార్గురాలు; 

సంక రపుట్టుకగలది 

శ, f70 దుష్తుడుః 
వలన పుట్టినవాడు 

శెరాగ్ళా ఆగ్గిం వేడిమి; మందజ్వరము; 
కోపము 

శ, 0 వేనాగభాగము; దోపిడీ 

ముఠతానాయకుడు 

శౌరళా ౯0 నిరాశ దుఃఖము; 

భయము 

ఇ గం విష్ణువు; యముడు; సూర్యుడు; 

ఇందుడు; చందుడు; గు ఆ ము- 
టి ౨ 

అగ్ని; నీంహము వాయువు నెమలి; 

రంగు, కోతి, fr [జ్యా నెమ్మదిగా 

వ్యభిచారము 

జింక * 
వే 

క, స గిం వచ్చదనము వచ్చి 
శ. $ గడ్డి; పచ్చరంగు; వచ్చని 

చెట్టు చేమలు 

కా రెం జీంక; ; సూర్యుడు; జ్ఞా వచ్చని 

కాగా ఆగం ఆడుజింక ఇ 
here, ర్తం నింహము; గ 

కంగా గొం పచ్చని; పనుపు వన్నెగలః 

రాం పచ్చరంగు 

ea, కం వచ్చరంగు; సూర్యునిగుజ్జి ము; 
సూర్యుడు; మరకతము; ణా నచ్చని 
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ef, రం జింక; Tr gf, f70 - సంతోషించిన: నంతోషిం 

A m0 ఆడుజింకు బాగ! వజేయబడినః రం సంతోషము 

ff. గం సంతోషముగల: ఆనంద 
పట Ie to gfe ష్ డు 

za, రం ఆనందము; సంతోషము, ఇష! భాగ, గం హాలుగల 

జగం సం గం నెమ్మది నెమ్మదిగా | శ్రా ర్ఞ నాగలి చిక్కువిడదీయట,; 
శైళిగానా ₹||0 కరక చెట్టు; కరక్కాయ గజణీత్యవ[క్రియ లెక్క లేక 

లగ జే పోటీదారుడుః తోటిబేరగాడు; సమస్యావరిషారము 

హ్ నెమ్మదిగ్యా చ లి 

స్ట గా 

౦ (పతియొక; TI 

ప్న eu నెమ్మదిగా; ఇన్నా 

శో రం ఆటంకము; ర్యవోని; నష్టము 

గగ గం హరించువాడు నాళకు డు; 

సూర్యుడు; దోవిడీదొంగ 

శో, ర శబ్దము; (పత్యయము, అక్ష 

రము; దోషము 

శ, రం యుద్దము శ[ 

శ, కం ఇం “యుద్ద భూమి; 

RUS 
శ, క్తం (పాసొదము; మహలు 

క్ర ఛం ఇ రం | కరకచెట్టు; కరక్కాయ 

జ్ఞ. కం అవందముః సంతోషము 
జ్ఞఖఖ్ళా ఇం అనంద దాయకమైన 

గా ఇం అనంద దాయకమైన ర్య 

సంతోషించుట; ఒకగహ యోగము 
లు. 

ఇళఖా గర్భం మెడ; కంఠము 

₹ళాఖాళ్ళ్ ఇగ్గీం నీచత్వము: కేలికదన ము, 
ఆ(ప్రతిష్ట ' 

eT, స్ 

తేలికయైన, 

తుచ్చమైన bs 

శైల! రం గుం|డని స్తువు; నముద్దా 

యము; చుట్టు - 

శ్రణఇశాః ఖం. గందగోళము; ల్లో 

కల్లోలము 

wef, రం కామెర్లు రోగము; 

భఇాళ 

తక్కువ వెలగల; 

పలుచని; బరువులేన్ని 

॥ Eki ళం వసుప్తు; ఇళళి 

శైళళగి కం దిలరాముడు: ఇ౮్రాగ17 

శం ఇం గం ఊగుట; దూరుట 

శ, రం అ; ఇరగ 
Ta, కర్తం (వాత పూర్వక మైన 

(ప్రమాణము గు 20627142 

శిళరణగ ఇం (ఇం (పేమతో పిల్లల 
నటు నిటువూపుట, - తం గాం 

అటునిటుపూగుట " .. 
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i a 

ప . 

శ, ఇం మిఠాయి వ్యాపార్ 
భార్య; మిఠాయి వ్యాపారియైన శ్రీ 

శక రాం మిఠాయి వ్యాపారి _ 
CCH ఇనా, ర్దాం మిఠాయికొట్టు 

7/౫ రం నాళము; మరణము; [ఇ0 

చంపబడిన, కోరికగల 

శశ, ఆం మృత్యువు; అలసట; 
పరిశ్రమ 

కెట్లు[ ఆగి నాశము, మరణవ్న; EA 
నాశముచేయునట్టి; చంప్తనట్టి 

కళా, స్యా హంతకుడు; ఇగ పజ 
గణా గం శాస్త్ర్రనమ్యుతమైన రెం 

మహమ్మదీయ మతం _పకారం 

చంపిమాంసము తినదగిన పశువు 
శైలం రెం కష్టించినా న్యాయముగ 

ధనమారి ిందితినువాడు, పాకీవాడి 

అ ta శా వె పాకీ సి; ని పాత్వా వాని 

భార్య | 

కళగా కం కాలకూట విషము ఖ్యాళ్యజ్యా 
ere, ర్త ౭ తు ఆరక దున్నువాడు 

శైలి రాం బలరాముడు; రైతు, ఆరక 
జ దున్నువాడు - ” 

కరగ క్యా f చేటతో చెరుగుట్క 
(దవపదార్థమును కదలించి ఆలలు 
లేపుట; బాగుగా డబ్బు నంపాదించట 

aT, er గాలి; ఇశ్వుసన: 

క నా ల 
ఇ; 

ఆల రి; గలభా 
“ని. 

లాటము; ప్రీ లవలయా 

సెచ్చౌ గం పిలుపు; యజ్ఞ ము; ఆజ్ఞ 

కకష ర్తం హోమో, అగ్నిదేవుడు; 
ల 

ఆహ 

రా మరంద 

కళగం ౫70 హోవమకుండయు 
డైెఇగ[ఇ ఇం హోమము; ఆహుతి 

యివ్వ బడినది; fr హోమము 

చేయదగినది 

₹₹₹2[₹= రం పోలీనులేక 'నెన్యమందలి 
చిన్న యధికారి ..- 

శశ ఇ తృష్టః కోరిక 

భూతము; 

వాయుమండలము, కీ రి; వదంతి; 
ఆడంబరము 

శంకు గాం గాలిలోఎగి రెడు; కల్పిత 
మైన; గాలికి సం 

శషాక్షే శాక. కం నిమానము; ఇళ్ధాగాగ్యా 
కళకగా భం విమాన టపా; 

Air Mail’ 

శ, కాగా. పచారుచేయుట 
Ta గాం పరిశుభమైన గాలివచ్చెడి 

శ. రాం శీతోస్టన్టిత్సి ఇగ? 
గ్లగళా గ్భా సతి, వార్త; విరిణామము 
శా? గం అప్పగింత; దృష్టాంతము; 

(పమాణయు 
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అణగ శాం బిందీభానా నిర్భంధము 

అ, కం నిర్భంధములో నున్న 
వాడు 

717, రం తెలివి; స్యారకము; ఇంది 

యములు 

కళా ₹ కోరిక; తృష్ణ 
శశ ఆగి భవంతి; _పాసాదము 

క్షైళ్ళా గాం యజ్ఞ పు సామ్మగి; నేయి 
శర ఇ ఆదిపుడునుని భార్యః రాం 

బూచి 

గ్షగళార్మా గాగ దర్జాః వెభవము; గొప్ప 
శనము 

శ్ర, ఇం (పళయము; కోలాహలము; 
ఉపద్రవము 

77 కం ఈర్ష్య; ఈగ 

R77. qo పరిహాసము; నవ్వు; షా 

అందమెన; మంచిదిన (దగిన 

zzz, fz నవ్వదగిన; పరిహనింప 

జగాన రృ వంశము; ఖఇంళ్యా అటులనే; 

అదేవిధముగా 

౫, రం ఆదలవాంఛ; దుఃఖము 

ఇగ ఇం పరిహాసము; హాస్యము; 

fr నవ్వదడ్న, వికిసించిన; నవ్వు 

చున్న; నవ్విన 

శశ [0 మనోహర మైన; (వియమైన 
గళగా కొం మూర్య చేయి; ఏనుగు తొం 

డము, చేవాలుః ఒక నక్ష్మతము' 

ర్ర్డీ 

అ, ర్ం హస్రలాఘవము; చేతి 

పనియందలి నేర్చు 

కా, ఇం జోశ్యము; i] | 
ma. [గం చేజిక్కిన; లభించిన 

ణా. ఇం గారడీ విద్య; హస్త 

లాఘవము 

గ్ల? చం హస్త నక్షత్రము 
శశ ఖర కం చేవాలు; శా 

జగ ఇం ఆడేనును, ఇ్ఞగ్గాళ 

ge ఆగం ఉనికి; ఆ _నత్వము, రెం 

ఏనుగు 

శ ఇళళ్లాం ద్వారా; చేతిలో 

శ్రా 70 ఆటులనేః అదేవిధముగా " 

శక ళం వణకు: భయము 

కళైరాగ' ఇం గజ గజగజవణకుటి; భయ 

పడుట; ఆశ్చర్యపడోట 

అ కం గోం భయ పెట్టుట; జ్యా 
గం శా CE శ నమ౫తి 

ఇస్ ఇం అవును; ఇక్కడ ఇం 
rf భీం పెద్దకేక'; సవాలు? సాయము 

కొరకు వేయారేక 

ziqar, చా fre బిగరగా ఏలుచుట; 

సవాలుచేయుట; తోలుట: అదిలించుటిః 

విసనక|రతో విసరుటః బడాయికొటుట 

శిఖీ, ఇం చిన్నకుండ; జ్ఞ 
కోరగా. 
ఇగ 

afr, ర్తం 1 
శ, శం ): 

శ ఈం రొప్పుట 

రొవ్చు- 



వగ 868 ఇగగలి 
₹ గం నవ్వుః పరిహానము ఎగ 

తాళి 

శరా రక్తిం దూచి, శ 
, mf, రం (పధానాధికారి? యజమాని; 

రాజు 

arf , ఢో[౧ అధికారము: ణ్షా శాసన 
bon 

శ ఢా దిందిఖాసా; ఆవశ్యకత; 

"రిక్; ఆభానము 

శా, రం జీర్ణశ క; qT 

శా, fz విద్వాంనుడు; నివుణుడు 

af, గం జీర్తింవజేవెడు షధము! 
శ జ్ఞా వడెడగానన్న! వరము 

నున్న; సమక్షమందున్న ' 
ahr war గా త్వేరగా, చమత్కార 

పూర్ణ మైన తిరుగు జవాబు యివ్వగల, 

| వాడు 

గ్ ఛం త్వరగాచమ 

త్కార పూర్ణమైన తిరుగు జవాబు | 
యిచ్చుట 

errs ఇం హాజరు; 

భోజనము 

ఇని, రం మక్కా యా్యశచేయు. లేక 
చేనిన వాడు 

శరా ఇం సంత; దుకాణము 
క[రక కొం చింగారు; ఉమ్మ త్ర త 
కక కొం కులీనత; ఎముక 
zr: fqం విడిచి పెట్టబడిన 

కా గా విడిచి పెట్ట గిన 

(పాతఃకాల 

ఖా! 

మ్ శి 

కావి క్తం ఆవరణము; అడ్డంకి, హంత 
కుడు; [గాం విడిచి పెట్టబడిన, నాళ 

కడు: దూరప్ప 

₹గన్గా జ్యా మిక్కిలిదాన శీలుడు; 
మిక్కిలి పరోపకారి; నేర్పరి 

ఇ do చేయి; పిడి; 

(ఆటలలో) వంతు 

zrame, రాం హస్తలాఘవము, కుట 

ఇగ కం పిడి; ఆరచేతి ముద్ర ' 

కళా౯ాగ్ష 
క₹గాాల్లై, 
కళా కొం ఏనుగు; తద ంగవు పావు; 

గం ఊతక్యర | 
ఇకా రం గజిశాలు కూ 
కైన్లోఇగ్గా రం మావటీడు; బాజా. 
ఇగ? రం ఆకస్మిక (పమాదము; 

zrfezqr 
శైగళళా, గా నళించునట్టి; (కొత ॥ 

శైగఇగాం రం ఆకన్యిక అహ్ ము 

grea 
₹fT, ఇం కీడు; నష్టము; లోపము; 

నాశము; అపకారము 

zr, (జ్ఞా ఆపకారియైన, 

eine, J quer 
rma, fq రక్షకుడు; 

కంఠ స్తములేనినవాడ్డుు.. 

Tre, రాం జ్ఞాపక శక=. 

grfaz, fr ఈశ్వరన్తుతి చేయువాడు 
EE Fre బరువులు_మోయువాడు 

మూర; 

| చ ముష్టి యుద్ధము 

Uh 

కురానును 
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afar. ఆగం గర్భవతి 
కళ్ళా ఆం అంగీకారము; (కా సహా 

 యకుడు 

కణ లిం వేదన; కష్టము ఇజ్యూూ 
అయ్యో 

కళ్ళా కం సంవత్సరము; ఇ[ఇ 
అర, (గా గాయపడిన; ఆటంక 

పరచెడు; దుఃఖమునొందిన్య అలనిన 

కళ ఇం ఓటమి; అలసట; హాని; 

రం ముత్యాల హారము; చూలు, నీతి; 

భావకమ.; యుద్దము; వియోగము; 

యుద్ధము; హరణము; f మనో 

హర మైన, దోచుకొనువాయు నాశము 

చేయునట్టి: తీసుకుపోవునట్టి 

క[₹శ కం జూదరి; దుష్పడు; భాజకము, 

దొంగ; (ఇ దోచుకొనువాయు 

కరస Wo fo ఓడుట; అలని 

పోవుట 

శ, రాగం అపకీర్తి పాలైన కన్య; 
ముత్యము; గా ఆపహరించువాడు, 

ముత్యాలహారముగలవాడు, మోయు 

వాడు: నాశికుడ్కు మనోహరమైన 

ta ర్ం ధూ రుడు; దొంగతనము; 

దొంగ; కపటము; పచ్చ్నపిట్ట 

శ, గా హృదయ పూర్వక మైన; 

]! 
శశ ర్తం హోలు, వర్తమావముః పరిస్టితి, 

వివర ణము; స్టితి; సమాచారము; 

ఇగ ఇటీవలనే; ఇవ్వుడే; తక్షణమే; 

ఇం బంది చ్మకపు గుండని యమిమప 

వళ్ల, కొంపము 

కళగా ఇం స్థితి; పరిస్థితి 

శ షె శ్వా ఇటీవలనే 
aria, ఇళ్ళాం అయినప్పటికిని, ఇనా 

Thcugh [ఇ ఇస్టాం 

arm, రం స్థితిగతులు, పరిస్థితి; కళా 

rei, రం సమ్ముద మథన కాలము 
పుట్టిన అపాయకరమైన విషము 

ఇ₹గాఖా ఇం రైతు; ఆరశదున్నువాడు; 
ఇం నాగలి సం, 

కళ], ఇం మరదలు; (జ్ఞా ఈనాటి; 
రం వాడుకలొని నాణెము; రూ 

తక్షణమే యా 

కళ్ళా గం ఓయ్యారము; పురుమలనా 
కర్షించుటకు చేనెడిస్రీల మనోహర 

(పిచ్చెక్కిన 
ఇగాలాషాగాళాా గం వ్యాకుులతజెందిన; 

af: రం లముటీక; మార్డిను; 
మడచికుట్టిన ఆంచు 

a go సంతోషము. పరిహానము; 
నవ్వు, ఎగతాళి; వికవించుట 

చేనలు 
ల! 

TN. రం హాన్యగాడు; నవ్వు 

శ, ఇం ఈర్జ్యానవు | 
శత రం లాభము; అవశేషము; [్ఞా 

లభించిన మిగిలిన 

శా కొం సరిహానమ్ము ఆనందము" 
నవ్వు; (కా నవ్వుష్కట్టించెడి, నవ్వ 

దగిన; ఆవహాన్య మైన 



ము 

areqrrqg, go నవ్వుపు టైంచెడిదిః గు 

నవ్వుపుటించునటి 
టి చి 

[గగ ఆగం ( గు కం | ఇంగువ; శ 

Teen, రం ఉయ్యల; ళా. 

fede ఇఅగిం చిన్న ఉయ్యెల 
గా రం ఉయ్యల; శక రాగము 

"ణా కం ఉయ్యెల: జ్ఞా? 
ళా రం భారతీయుడు; ఇషా హిండీ 

భాష్య (కా భారతదేశ సం॥ 

wan, రెం ఉయ్యెల; శ్రావణ శక్త 

పక్షపు ఒక ఉత్సవము 

tea, రా కూర మృగము; శత్రువు; 

"గాం (కూర మైన, చంపునట్ట 

[శాం ళం చంపుట, బాధించుట; నాశము 

ఫజళ్సా గం కూరమృగము; నిర్ణయతః | 
[ఇం భయంకర మైన; (ఈకూరమెన, 

నిర్ణయుడు 

(0 గాం (కూరమృగము; 

రొమ్ము, హ దయ 
న్ (కం 4; హృదయము 
fs IF: ఆల అభ ప్త! [కం సాహసము; fern 

గళ, ఆగ్రా నేర్చు; ఉపాయ ము, 
. తెలివి; వైద్య విద్య; తత్వ జ్ఞానము 
శా, ఇం ఉపపాయముగల: నేర్చు 

గలి - _ . 

Gera ఆగ్గిం విషయము; కథ 

fer గిం. ఎక్కద; గ్రని 

870 Ei 

[¥7F, ఛం సందేహమ్ము సంకోచము 

[గ్షఇఖాగ, శా ఈం ముందువెనుక 
లాడుట; ఎక్కీుళ్తువచ్చుట 

జాగళ?4 ఈ [గాం వెనుక ముందు 

లాడుట , 

(గాకా ) ef. సందేహము; 
(ఇళ, } సంకోచము 
ఇ ఆగం ఎక్కిచ్లః గ 
fer, రాం కొజ్జా, నప్పంసకుడు 

గాగ ర్తం మహమ్మదీయుల శ్ర 

(వారంభము 

fm, రాం వర్ణ క్రమము; SPelling 

(గాగ రం ఎడబాటు, [షా 
fa, రం మి(తుడు, మేలు, మంగళము, 

సద్భావము, (జా తగిన, లాభదాయక 

మైన; అనుకూలమైన, శుభ మైన; 

శకలం కొరకు; క్రై 
teat ; (గాం మేలు చేయువాడు, 

రాణా 6 ఆరోగ్య (పదమైన; లాభ 

fen, ) దాయకమైన 
fea: జా మేలు కోరువాడు 

fein గ 
ff కం మేలుకోరుట 

జ్లాణ్ష్ ఇం సంబంధము, మేలుకోరుట; 
న్నేహనసం బంధము 

f= గొం మెలుకోరువాడ్డు.. 
గ్య, రం న్నేవాతుగు; (్రేమోలిలాషి 

రం బుట్టము; న్నేమాతుడు, fe, 
గ | (శేయోలిలాషి 



fier 8/1 | feel 
గడల], రాగం (శేయోభిలాష 

గరగ రం న్నేహితుడు, గాం (శేయో 

, లిలాషి 

F414, గిం. అరేశము, మార్గము 
చూప్పట 

afm 10 ఈం (గుజ్జము సకి 
లించుట 

గణక కం ఈం గుట్జపుసకిలింపు 

[₹ళ్ళ్యాగా అగ్గం రక్షణ, భదత 
fer, lo రక్షణ; గ్ప కంఠ పము 

చేసిన 

a, రం గవ్వ; దానము 

గ్షాఖగాణ్యా రం దానవ త్రము; ఇ]2లజ 
fక్టగ రం మంచు; చలి, చలికాలము, 

fz చల్లని 

న్్ }go చంద్రుడు ఇక్షలగ 

(శాఖగా ఇం మూర్థత్వము, బశ? 

గ్ల, కం పామాలయ పర్వతము 

[్రగాభి ఇం మంచుకణముల నమూ 
హము 

గగ ఇం రక్షణము; పక్షపాతము; 
సహాయము 

గగ, గొం పక్షపాతి; సమర్థించు 
వాడు; కొం రక్షకుడు [సము 

గ, ఇం. పరాక్రమము, సాహ 

fee}, గ్యా పరాక్రమ వంతుడు; 
సాహాసముగల 

| 
(జ్జ, రం హృదయము; రొమ్ము 

"rE; 

[శర కం సాహసము హృదయము 

(స ఇచా ఇక్కడ, ఇ 

fear, రం హృదయము; రొము శ్రపోహ 

సము 

fకఇ[ఇ, కం సాహనమ్మ్యు శాజ్ఞా 
రా రం బంగారము, లేడి 

ఇంగా కొం బహ; (కా బంగారపు; 

బంగారప్ప వన్నెగల 

జా రోం దింగారు; వెండి, సంపద, 

గవ్వ; గా బంగారప్పు 

fraxnt, రెం (దిహ్మ; Cay 

fe, do లేడి; mT 

శయన రాగం టక్కరితనము, వృ త్తి 

కళ్ళ చేతిపని 

కాళ్ల గ్య. జిత్తులమారి: చను 
తా్కాజర ముగల 

గాగ, ఇం అ్యా నశించుట స్పృహ 

తప్పుట; లోపించుట; బోగొట్లుకొనుట, 

శాం గాం మరచుట చెలపెంటతై 
గొరలను పొలములో వుంచుట 

fe శ నిరాశ; భయము; జ్ఞా 
భయపడిన; నిరాశజెెదిన 

waa, ఛం కాపలా, క్రైదు, నిర్చం 

ధము 

గ, జ్యా భయపడిన, నిరాళజెందిన 

గగ, ఇం కృష్ణ; లోభము 

గు Ye. లోభి; 
క J fa భి శా[ణ! 

| 

నా. 



జా 
న య మ 

872 gram 

ఇళషాగా Zo అల; 77, 
fe శ fణం నీట్నికదలించి 

అలలు లేప్పట 

fer. రా అల, ఇ 
fzeat, 16 (థం వణకుట; చలించుట, 

కదలుట; పరిచయమగుట 
(జాగా, ఇం f170 కదిరించుట; ఊప్పట; 

పరిచయముకలుగ జేయుట 

fee, ర్యా విదియనాటి చందుడు 

fer, ఇం అలు fei 
జాగ శం గ నీటిని కదలించి 

ఆలలులేపుట; చేటతో చెరు గు టు 

బాగుగా ధనార్జస చేయుట; (దవవదార్ద 

మును అలలు లేచునట్లు కదలించుట 

గారా 
గాం, [Ea అల; fee 
fer రాం అల; ఉత్సాహప్పపొంగు 

షా qo గణిత శాస్త్రము: లెక్కింపు; 

లెబ్బ; రీతి; పద్దతి; జమాఖర్చులెక్క 

fea (717, కొం జమాఖర్చు లెక్క 
(పుస్తకము; పద్దతి 

fear, రం భాగము; అంశము, భాగ 

స్వామ్యము (చుట 
కా 30 [క్లొం గుజ్జము సకిలిం 

భగ ఇగ్గిం ఇంగువ [క్ష 
Fiza కం fo గుబ్రము సకిలించుట 

క కాలం మాత మే; ర్తెం హృదయము; 

ఇం గం ఉండెను (భం శ ఇగ 
శ్రే-రాముడే 

జ క ఆన్ నమా క ఇచా పలా క om 

క. నాలా ఈ 

లేగ, చళ్ళ ఎకిళ్లు, దుర్వాసన 

శ, Go కాలము; fఇ తక్కువైన; 

లేని, నీచమైన; తగని 

శ! ద్ద జీవితకాలము; fro 1% 

జీవిత పర్యంతము 

క్ర ర్తం చేవ శకి, సారభాగము; 
వ(జము; ముత్యాల హారము 

శ, రం వజమణి శ 
శే ఆగ వజోత్సవము 
ఈ న రం వజిమణి; శ 

EIT. ర్తం నెపము, మోస 

సాధనము 

శే ర్తొం నెపము; తవ్పించు 

కొను ఉవాయము 

క్రైఖఇ రం గర్జన; సవాలు; వింటినారి 

ధ్వని, హంమ్మని ధ్వనించుట 

EP, అంగం హుంకరించుట; 
గర్జించుట శా గ్య సవాలు చేయుట 

gm» ఛం ఊకొట్టుట; అంగీకారము 

కక" ఇషం చెక్కు; హుండీ 

క్? రం కెం క 
క్రళ్ళాకా, కం హక్కులు “జి ఇ ఇజం 
gm, ళం ఆధికారము;ః,_ పభుత్వ ము; 

రాజ్యము, శాసనము 

grr, కొం ‘ler ఇ ఇర్టం 
క్టై్మగ్క రం ఆనుమతి; ఉత్తరువు; ఆజ్ఞ; 

తీర్చు; ఇ'న్సెటు (పేక 

క, ర్హొం రాజాజ్ఞ; ఫర్మానా; ఆజ్షా 

పత్రిక 

ము;, 
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gaat గొం ఆక్జిను శిరసా క్రై, ఇగో దేశ(పేమ 
వహించువాడు; (నేవకుడు) జ్ఞరTగ, ౦ | 

gaat: fh ఆజ్బను ?రసా | కాగా ఇం గాం. ఉల్లానముతో 
వహీంచుట gaara, | గంతులు వేయుట; ప్ల్లలు 

gf, fa తప్పక గుణముని నిచ్చెడి 
(మందు); ఆజ్ఞను శిరసావహించెడి 

(నేవకుడు) 
క్టైశోగ, రా జన సమూహము fre 
కశ? రం (వభూః అయ్యా! ఘనత 

వహించిన; పెద్దవారిని నంటోధించు 
నప్పడు పదూగించెడి పదముఃహాజరు; 

* దర్బారు * 

gd, ఆ సామీవ్యము, రాజదర్చారు; 
హాజరు; రం రాజాస్తానికుడు; రాజ 
'నేవకుడు 

క్రై రాగా ఛం చర్చ; పోట్లాట 

get, ణా పోరాడ ఏన్వ భావముగల 

ge. | రం అలరి; గడబిడ 
కనన నే కస 

జగ | వైద్యము 

క్లకెక్క రం ₹్ల[ం హద్దులు; ఎల్లలు; నలుది 
కులు 

క్ట క్తం యోగ్యత; కళ; పనితనము; 
హస్తలాఘవము; నె పుణ్యము 

CERES fa యోగ్యమైన వ నేర్పుగల 

క్ర ఇం పనితనమ్వు వైపు 
ణ్యము 

జ్ఞ ఆf[౦ మెతి; కోరిక; [పేమ 

తప్పటడుగులు వేయుట 

క్రై7గాగా, భ్లోం మర్యాద గౌరవము 

క్రైభఖాగాగా ఖం (0 వాంతిఅగుట 
కలక వాంతి; శాక 

కణ, 1 Ao fr మిక్కిలి నంకో 

కాగ.) షంచుట్య శోభించుట జం 

fr నంతోవషవరదుట - 

క్ఞాణ[గ. రం ఉల్లానము; ఉత్సాహము 

gard, fa ఉల్లానముగల; ఉశ్చా 

హముగల [ముఖము 

[నా రం ఆకృతి; రూవ వర్ణన; 
నాక రృ గలిభా; కొట్లాట; అల్లరి 

క: కం సౌందర్యము; శోభ; ఉ త్తమ 
గుణము 

క, షం సౌందర్యోపాసకుడు. 
ge ఈగ సొందఠ్యోపానన 

శ్రైరా[గాగ?గా f్ఞ సొ ందర్యోపాసకుడు 
కణ గిం నొప్పి; పోటు; మనోవేదన 

కాగ ఇ గం పోటుపుట్టుట; నొప్పి 
కలుగుట 

కక fz ఉన్నదియున్నట్లుగా 

కై ఇం అప్పరను ఇల్లా! 

కా, ₹గ[0 వాంతి, గం[దగోళము; 

(గుచ్చుటః నొవ్పి; .హర్షధ్వనిః ధిగ 

పొడుచుట 
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క్లారా], వ్యా f్ఞం దిగపొముచు టా సశ, చా తుచ్చ మెనః కందెన; "తుచ్చ 

(గచ్చుట; కుకు కాటం, ఎక్కువగా 

తినుట; కొట్టుట; పడ్యదోయుఏ [బడిన శబ, ఇం మూనహాని; ఆప్రడి వ్ 
, శా నర్మగహింపబడిన: హరింప ' జగ రా 1 పేమ కారణము 

శృథళాగగ్భా. గాం మననుకింపైన మాట: శ చం గాయ ము; ఆయుధము 
బాగుగా బోధ వడిన; మనస్సు క నాటిన; ర్యకిరణము; దెబ్బ: అగ్నిజ్వాల 

మన్ నోహరమైన; ఆనందదాయకమైన; 5 రం తర్క ము; తర్మ్శుళాస్త్రము: 
తగిన లక్ష్యము కారణము; (వేమ 

గణ, కం మనస్సు ఆత్య; హృద సౌగాగా, కం చలికాలము; ఒక ముతువు 

యము; రొమ్ము; అభ్కిపాయము స్లెగ్గా రం దింగారు; ఉమ్మె త్త; మంచు 
ma, (బ్లా మనోహర యు న్; డగా, ర్వా బంగారము; ఇగ? 

Tax al జ్ఞాం విడువదగిన; తోచ్చమైన 
కర్షక “70 రహస్యము తెలిసినవాడు న్ | శెపడా, రాం దున్నవోతు; విఘ్నేశ్వరుడు 

కళా గాం గుండెలు (దిద్దలు స రొం రాషసమాయ; పసుపు; గం 
చేనెకి - వెదకుట 

Tf. ఆ మనన్సు, కరిగించెడు; సాగగా ఇం [ఈం పరిశీలించుట చూచుట్లు 
దుఃఖకర మైన వెదకుట 

mr, మనో హరమైన; ఇ ica హరా, రం తారుమారు, మార్చు; భేదవు; 
శ్రైళా₹షం మససునప్పుట్టినవ శ మనోహరమెన కపటము; మారకము 

జ్ఞా జ్ఞా గగుర్పాటుకెందిన; సంతో ! కాకా ఇం తారుమారు; చెల్లాచెదద; 

షించిన; గట్టి పారిన '  వరివర్తనము 
22g, ER జలిషై డై న; GEN క శా Fo గూడదాది; ఇళ్ల? 

gtr, ఇం గగుర్పాటు; సంరోషమ్ము; న్ ఇషం పిలుపు గజ [₹ 

గర్వము అ గం పరిచయము, 1 గజా 
శాక, గం వాగడం? ల; మొర మైన డన ,7, ర్త తిరస్కారము పరిహాసము 

శక ఇం పాగద;, మూర్చత్వము కలా? 0 [ఈం పరిహాసమచేయుట, 
శన ం నొవ్చి; నాశము; గాయము;?జ్షా (నీటిలోకి) (వవేశించుట; గా fకం 

తక్కు వైన: కుచ్భ మైన; (కందెన; తిర స్కరించుట; ఈదుట, ఛం సెం 

ఈ) (కింద జ 

ఆలయాల ఉను. అంఘయదనవాానునానానా కాలమున. రాల చమన. పయనం వా 
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ల ఇం గొప్ప; పూజ్యుడైన 
ఇత, గం నీచుడు, గౌరవహీనుడు; 

అవమానితుడు 

ల సా (ఇం జలగ; శ 

ఇల్ల వాం ఊరేగింపు, పట్టాభిషేకము; 

74, ఇం పొట్టచర్మము [క్రిందనీరు 
శేరుటచే వచ్చు రోగము 

Ter ఆగం జలగ) ఇ? 
శక 60 fF తక్షణమే; “వేగముగా, 

wa వేగిమగల 

శా [ఇం తొందర చేయువాడు; 

హడావిడ చేయువాడు 

గూ ఆగం హడావిడి; తొందర 
పాటు 

కాళ్ళ ₹[ం హడావిడి, తొందరపాటు; 

ఇం f7ం త్వరగా; వేగముగా 

₹1₹% వం కథనము; తర్కము;ః- వవికీ 

మాలినమాట 

శ, జా వదరుబోతు; ఇరగ 

ఇర, ర్తం వ్యర్థ (వలాపమ్యు f వదరు 

బోతు 

Tt, ₹ం గక డాబుగావలుకుట; 

ఇం ff వదరుట;, గప్పాలుకొట్టుట; 

శాం వ్యర్థ (పలాపము 

[గః [జా వదరుబోతు 

ఇగ గం బిడాయిగా చెప్పబడిన. 

న 
అనినాలన్యానావటా 

గల, రం హంతకుడు; ఉఊరితీయు 
వాడు; ణా విర్ణయుడు 

ఇఇ, రం వేగము వార్లీ ధాన్యము గా 
వేగమగల 

ఇకా రాం వేగము, వడిగల గజ్జము, 

యవన దేశము యవన దేశవాన్న్ 
[గా వేగముగల 

af, ఈగ తెర; i 
ఇ. రం యువకుడు; వీరుడు; యోధుడు 
ఇఇ, 70 వర్మాక్రమ వంతుడు 
ఇల. ఇషం వర్మాక్రమము 

ఇరా రం యువకుడు; వీరుడు? ఐలవం 

తుడు; యోధుడు 

Tan, గం నవయువకుడు 

ఇలా ఇగ యౌ వనము, ae 

ఇషా, రం (వత్యు తరమా; జవాజు 

ATT. గా వివరములడుగదగివ 

ఇవ, కాగా వివరములడుగుట 

TAT. రం (వతివాది _వత్యు త్త 

రముః అన్నరు 
ఇగ ఇష్టం [గా జవాబువారుడు, బాధ్యత 

గలవాడు 

ఇషు శాగ్గిం జవాబుదారి; బాధ్యత “ 

శ ₹₹0 (వత్యు తర సంబంధ మైన; 

జవాబివ్వ వలనిన 

ఇక రక్తం పరిసరిము; కష్టము ఇరుగు 

పొరుసు జంజాటముః శాగ్గిం 

జొన్నలు; సముద్రషు పొంగు 

IE కిం రత్నము: మణీ 
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ఇ, ఇం నిటితొట్టి; వీటిగుంట 
లూ ర్తెం ఆంటబారి; aa 

శ . ల, రం నటితొట్టి; సీటిగుంట 

క్రై ఇం ఆంబారి; నీటితొట్టి 

శ జ ఇజం నెమ్మది నెమ్మదిగా; , 

Creer 
శ, గం భయమ; శ్రా 

ధా. ఏ ఇం ఆతురత, త తెరా 
శ, ఎ పాటు; వేగిరపాటు 

శుంగ ఇషా గుండెదడ; హృ(డ్రో 

గమ్ము (గా హృడోగి; భయసడిన; 

కి అతషేందినె 

mT, f7 పిరికిమైన; శ్రాల[కా 
శ, గం భయంకరమైన; ఖ్యాళ్యా 
శ, ఆగం హడావిడి; తొందర 

కోక. ఆం నెమ్మది నెమ్మదిగా; 

tr 
భష గం ఆదిపురుమడు ఆదమ్ 

భార్య; మానవజాతికి తల్లి 5; Fo బూచి 

భళా ఇగీం ఉత్సాహము పెద్దకోరిక 

భణ కం ఆసక్తి సాహసము, సామ 

ర్య్యము; ఉత్సాహము 

₹f 70 ఇక్కడ; గా 
a రెం హృదయము; శా 

శా, రెం నరస్సు; లోతెన జలాశయము; 

కిరణము; ధ్వని 

'శగళ, ఇం విద్యుత్తు, నది 

యక్షరము; (జా కురుచ; పొటి; 
నా! 

తుచ్చము 

5, శం మేఘగర్జన; ధ్వని 

అగ. గం మెరుపు; 
యుధము; నది 

"nep'T) కొరత; తగ్గుదల; పతనము; 

వ్వుని; చిన్న సంఖ్య; కీణదశ 

శ, రం సంతోవము; aT 

పజా 

“yt ఏ! 

శ: రాం సంతోష పెట్టుట; గా 

సంతోష పెట్టునట్టి 

urs (ళం స ంతోషిరచినః 

mre 
శ ణా సంతోషముగల; సంతోష 

పెట్టునట్టి 
న్ నః . న 

౫1, 0 అక్కడ; ఇళ్ల 


